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KORT BERICHT
AAN DEN

L E E Z E R.

_^^i€mant , die in het Hof deezer Zinnebeelden
komt , denkt , dat al deeze Bloempjes uit onze eigen

Grond gewqffen zyn : de ineejle, die het hoogjle van
verw en hetfchoonjte van reuk zyn, hebben v^y geleezen
uit de Hoven der Hoogwaardige vrienden Gods; die

gekomen zyn tot het fchouwende en vereenigde leven^

en hier geplant , tot een verlujiiging des Gesjies.

Daar zyn 'er veele, uit een hoog-edelen Grond
gefprooten , die zeer zoeten Honing in haar hebben ,

voor het hongerig Gemoed, dat als een Honingbytjs
zich niet alleen in de fmlykheid der bloemen ver-
maakt, maar zyn noodig^ voedfel daar uit haald.

Daar zyn 'er om de Ziele uit denjlaap der Zonden
op te vlekken; andere om de Ziele te verquikken in
haare verjlagenheid , angjl en aanvechtinge ; andere
om haar op den Oorfprong aller fchoonheden te doen
verlieven. Sommige ruiken van dierbaare waarheid;
fommige van liefde; fom?mge lokken de Ziel tot de
vereeniging met God: ook zyn 'er die met haar edele
reuk en verw ons vertoonen een weinigje van het
vreugdcnryke Paradys ; een eeuwige lujtgaarde der
Engelen en zalige Zielen.
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In deezen Roozenhof ziet gy meeft deorgaam

Jezus en de ZiEL^ in prent uitgebeeld; maar den

Befchouwer moet zich onder 't kezen (^wanneer Vr
van de Eeuwige Godheid gefprooken word) nooit ver»

beelden dat wy met deeze prentverbeelding iets an-

ders meenen, als alleen de licbaamelyke beeldelyke

Menfcbhcid van Chrijius , in zyne aangenomen

Knechtelyke gejlalte , zo als hy hier op Aarden , by

ons Menfchen , heeft gewandeld^ zichtelyk en tafte-

Jyk , voor de uitterlyke Gogen en Handen. JVant

na zyn Eeuwige Godheid en mag noch kan hy niet

uitgebeeld worden.

En, gelyk ik boven gezegt heb, indien gy hier wat
hoogs vind^ gelyk 'er in der waarheid aan fommige
plaatfcn wat hoogs is, zo en meend niet dat ik het

zelve ervaaren heb, O neen ! Maar ik neem het met

vreugde voor dierbaare waarheid aan , en begeere dat

het in my , en in alle Menfchen wezentlyk mag vol-

hragt worden: En dat wy zelve, na den inwen-

digen grond, mogen worden tot een fierlyken Hof, *

lezet met veekrhande weiruikende Kruiden en Bloe-

men ; gezuiverd van alle Jleekende Dijlels , en

Doornen , op dat hy die onder de Leiyen weidet, •

(Jezus gezegend in der eeuzvigheid,^ lujl beeft , i

om by onSy en in ons te woonen,

i

J.
LUIK EN.
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VOOR-



VOORZANG.

K.eer weer! keer wéér! 6 afgeweekeii Ziele f

Zo ver van Huis, verdwaald in een woeftyn;
Daar 't loos bedrog u na gaat op de hielen

,

£n braaid een net van weelde en fchoone fchyn

:

Gelyk in 't woud een Vogelaar gaat d waaien
Op 't Duifjen loerd, bedrieg'lyk flait en vleid,

Om 't löoze Net haar over 't hoofd te haaien;

6 Arme Ziel ! zoo word gy ook verleid.

Van uur tot uur komt gy d'elende nader;
Wat heeft u zo betoovert in 't verftand.

Dat gy niet denkt aan God, nw waarde Vader,
En 't Paradys, uw rechte Vaderland?

Hoord gy hier t'huis in dit elendig leven?

Bedenk u recht, of gy u niet bevind

Te lyn een balling, uit goed en land verdreeven

:

Doet de oogen op, en zyt niet langer blind.

Wat zyt gy dol, om in *t verderf te loopen

!

Uw Bruidegom, de fchoonüe ó\q daar leefd.

Roept u tot hem, met bei zyn armen open:
Het haagd hem niet dat gy dus dwaald en zweefd:

Hy had u lief, en tot zyn Bruid verkooren:
Hy kocht u vry; maar niet met werelds goed:

Een hooger prys was tot uw heil befchooren:
Hy gaf voor u, zo mild zyn eigen bloed-

is dat gering? Kan dit uw wil niet trekken?
Kan deeze liefde, in uw verkoude Hert,

Geen vlam, noch vonk van wederliefde wekken?
Wat leed hy niet om uwent wil al fmert!

Die zulk een Lief, en Bruidegom, ja Koning,
Gebeuren mag, zouw die zo flecht en fnood

In eeuwigheid gaan dooien zonder kroonin;^.

Als een Slaavin? Dat jammer was te groot.
Noch is het tyd om wederom te keeren.

. Weest niet verlfaagd, of iemant tot u fpreekt:
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Mccnd gy dat God, u nn noch lal bcgecrcn^
Daar gy to diep in ohgetrouwhéfd fleekt?

Weeft niet vertfaagd. Haat gy uw oude leven;
Begeerd gy hem, hy kan u niet ontgaan;

Hy zal OW fchuld vergeeten en vergeeven.
En necmen u voor zyne Bruid weer aan.

Hy heeft u Lief, 6 Ziel, en zal u irouwen.
Gy krygt een kroon, en word een Koningin,

Men ïal 'er lang, ja eeuwig Bruiloft houwen.
Wat doft gy noch op zulk een groot gewin!

In 't Paradys is 't fchoonder als op Aarde;
Daar gaat en ftaat de fchoone Serafyn,

£n vlecht een krans uit dceze Roozegaarde,
Dat zal een kroon op zynen fchedel zyn.

Dat Rooze rood ftaat ichoon by goude haaren.

Om 't aangezicht, zo vriend'lyk en zo zoet.
Als of den dag daar uit fcheen op re klaaren,

Dan loofd hy God, met kracht uit zyn gemoedo
Zo fchoon, ó Ziel, zo fchoon zyn uw gefpeelen.

Wanneer gy komt in 't rechte vaderland.

Hoe zouw ons niet het aardte fchoon verveelen?

Hoe zouden wy 't niet zetten aan een kant?
Keer weer! keer weer! ó afgewecken Ziele!

Zo ver van huis, verdwaald in een woeftyn,
Daar 't loos bedrog u na gaat op de hielen.

Waar van het eind de Dood en Hel zouw zyn.

JEZUS



JEZUSendeZIEL
het eerste deel.

De Ziele door den trek des Vaders op.

gewekt ter bekeeringe , gaat zonder

ommezien , met rechten ernft,

uit de wereld en uit haar zei-

ven , om te komen in God

,

haar eerften oorfprong

en rechte Vaderland.

£Zo zvaarachttg als'] ik leeve , /preekt de Heere Hee^

re, zo ik lufi hebbe in den dood des Gedloozen!

maar daar in [hebbe ik luft] dat de Godlooze zich

bekeere van zynen weg, ende leeve: Bekeert Uy

bekeeret u van uive booze wegen ; want waarom
zoiidet gy Jterven ; ê huis Ifraeh ? Ezech:

XXXIll: vers ii.

As De



10 JEZUS EN DE ZIEL.

De Ziele door de trek des VADE R S
opgewekt.

\L geeft ikh hier 20 mild in deeien lande,

Voor 't uilerlyke levensvier,

Een overvloed om zorgeloos te branden,

Én vlees en bloed, dat groove dier,

Zyn aardfe luft, den vollen toom te geeven;

Noch voel ik vaak, in myn gemoed,
Een vonkend vuur, een diep verborgen leven,

'Dat hongerd naar een hooger goed

;

En fpreekt: Wy lyn niet t'huis op deeze aarde;

My dorftet na myn Vaderland ,

En Vader die my uit zyn wezen baarde.

Waar tegen zich den Ezel kant:

Noch tyds' genoeg ; weg al te diepe zorgen

:

Volbrengt noch deeze laatüe luft.

Dit dryft het Vlees, van d'een tot d'and*re morgen,
En zet den Geeft in valfe ruft.

Nu langer niet. Nu is het tyd van vi^aaken:

Eer dat de Ziel een Diftel werd

,

En nimmer tot genade meer mag raaken,

O Heer] geeft my een ander hert,

Goddelyk Antwoord.

JLJe Goddelooze verlaate zynen 'voeg^ en de ongerech-

tige Man zyne gedachten , ende by hekeere zich tot den

Beere^ zo zal by hem zyner ontfermen, Jezaias LV: 7.

Heden indien gy zynefleïiims boomt y zo en verhardet

iiwe benen niet, Hebreen lil: is*

Ik
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Ik zal opjlaan en tot inynen Fader gaan , en

ik zal tot hem zeggen , Facler , ik bebbe gezondigd.

Luk. XV: i8.

O Gody zyt my Zondaar genadig. Luk. XVIH:

Op



I9t JEZUS EN DE ZIEL.

Op het I. Zinnebeeld.

Fan den trek des Faders , en hoe de menfche

w
die moet volgen.

anneer den menfch eenen diep verborgen

wille in zich vind, die daar gaarn vvoude tot Gods
genaden zich wenden, zo hy maar konde, zo

weete hy, dat die zelve Wille dac ingelyfde, en

in 't Paradys na de begaane zonden ingeiprooken

Woord Gods zy: dac hem dan noch den God
JEHOVA, als den Vader, tot Chriftus trekt.

Want in onze eigenheid hebben wy geenen wille

raeer tot gehoorzaamheid.

Maar dien zelve trek des Vaders, als die in

gelyfde , ingefproken genade , trekt alle men-
(chen, ook den allergoddelooften , wanneer hy
niet gants een Diftel is , en den trek eenen

oogenblik ftil flaan wil van zyne valfe werking.

Dat alzo geen menfch oorzaak heeft om aan

Gods genade te twyfelen , zo hy in zich eene

begeerte vind om zich noch eenmaal te bekeeren.

Die zelve fpaare het geenen oogenblik meer,
gelyk gefchreeven Haat: Heden wanneer gy de

liemme des Heeren hoord, zo verhard uwe her-

ten niet.

Want die begeerte, om zich eenmaal te be-

keeren, is Gods ftemme in den menfche, de-

welkje den Duivel, met zyne ingevoerde Beelden

,

bedekt en ophoud, dat het van den eenen dag

en het cene jaar tot het andere opgcfchooveii

word,
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word, tot eindelyk de Ziele een Diftel werd,

en die genade niet meer bereiken kan.

Ziet toe, verïlopc uw gemoed en verl^and nier.

Wanneer uw gemoed fpreekc: Keer omme, doet

dit kwaad niet, zo weet dat gy van de wysheid

Gods geroepen word; keert haaftig omme, en

denkt waar gyt'huis zyt, in welken zwaaren dienfl:-

huize uw Ziele gevangen leit, en vorll: naar uw
Vaderland, daar uwe Ziele uit gewandeld is, eii

daar heen zy weder behoorden te gaan.

O Ziele! ó eeuwige kreatuur, neemt doch den

tyd der genade waar, terwyl udedcureopenflaar.

Ziet een (lemme roept u uit denflaap; richt uop,

ryft den vaak uit uw oogen , en ziet dat de Zonne
eerlange zal onder gaan , daar gy hier in 't open
veld noch zo verre van huis zyt. Springt op uw
beenen, en flapt haaftig, zonder omme kyken
voort, eer u de eeuwige nacht overvalt, want de

Zonne der goddelyke genade zoude u niet weer op
gaan , en gy zoud eeuwig in de naare duidernis

gaan moeten. Dat was al te grooten jammer!
eeuwig van licht , van vreugd , van Vader en Vader-

land beroofd te zyn. Wat is doch de weelde en wel-

iuft deezer wereld'? als een fchaduw gaat ze voor-

by, als een rook en damp verdwynt zy, en laat

haar liefhebbers niet over , als een knaagende
worm in 'c gemoed, alles moeten zy hier laacen:

maar dien fchat neemen zy mee in de eeuwigheid.

Om een oogenblik geringe vreugd word een eeu-

wig Koningryk verzuimt. God behoede ons voor
zulk een dwaasheid.

De
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De Ziele zet zich tegen Vlees en Bloed,

oud gy my dan lo gants en gaêr begeeven,

Myn halsvriendin? ó Ziel, en rooven my
Myn hoogfte goed, myn weelig fpeelend leven.

En voeren in een diepe flaaverny?

Zoud gy uw vriend, uw naafte halsvriend fchenden?

En maaken tot een iders fmaad en fpot,

En werpen in veel jammer en elenden;

Bedenk u recht, kan dat beftaan voor God?
iVZo fpreekt het Vlees, den ouden menfch der zonden.
'^' Hoor, wat ik hem voor eenen antwoord geef:

't Is beter dat gy tydlyk word gebonden.

Als dat gy my in eeuw'ge banden dreef:

Gy zyt een fchalk, en fpint my maar elende:

Gy meend uw buik, en doet gelyk een beeft;

En komt gy dan aan uw beftooken ende,

Wyl gy WW grond hebt in der Sterren Geeft,

Zo breekt gy af, en laat my heenen vaaren;

Schyni dan Gods licht niet in myn Zielenvuur;

Zo moet ik wel in 't eeuwig duilier waaren,

Wyl ik ontfpringe uit d'eeuwige natuur;

Daarom, 6 gaft, my is de wacht bevoolen;

Gy ftuift tot niet, ik ben een eeuwig* Band,

Het luft my niet in eeuwigheid te dooien,

Ik xoek myn rud in 't eeuwig Vaderland.

Goddelyk Antwoord.

Vndien wvoe rechterhand u ergert , hoiidze af ^ eiids

werptzevan u. Matth. V: 30.

Doodet dan wvue kdendieopdeAardezyn, Kol. III: f-

Het
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II.

IL

Het vlees legeerd tegen den Geefi^ en de Geejl

tegen het vlees: en deezejïaan tegen maïkanderen.

Gal. V; 17.

Op
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Op het IL Zinnebeeld.

Fan den firyd tuffen Geejl en Fleer.

D.en ouden Adam fprcekt : 6 arme Ziele! waarom
ïoekt gy niet des werelds gunft en vriendfchap? waar-
om tracht gy niet na tydelyke eere, na welluft en ryk*
dom ; op dat het u in deeze wereld wel ga ? waarom
maakt gy u tot een dwaas der wereld, en zyt ider eens
Uil en voetveeg ? waarom laat gy u van deeze ver-
achten, welke minder zyn, en weeten als gy ? kond
gy ook niet met de geveinsden daar heen draaven , zo
waard gy lief, en u gefehiede geen leet; gy waart uws
lyfs en goeds zeekerder, als op deezen weg, daar gy
mair des werelds Uil en Gek zyt.

Ivlaar de Wysheid Gods fpreekt : Gy myn»
lieve Ziele die ik uitverkooren heb , gaat met my , ilc

ben niet van deeze wereld, ik wil u uit deeze wereld
voeren in myn ryk , daar is louter zachte rulle en
Weivaaren; daar is in myn ryke louter vreugde, eere
en heerlykheid : daar is geen Dryver in : ik wil u
verfieren met Gods heerlykheid , en u aantrekken
niyn fchobn lieraad : ik wil u tot een Hcere maaken
in den Hemel, en tot een richter over deeze wereld,

gy zult helpen oordeelen den Dryver in zyne boos-
heid : hy zal leggen tot een fchabel uwer voelen

:

hy zal zyncn mond niet opdoen tegen u , maar zal

eeuwig vergrendeld zyn in zynen grimmigen toorn:

gy zult eeten van myne tafel: daar zal geen misgund
of gebrek zyn: myne vrucht is zoeter en liefelyker

als de vrucht deezer wereld , gy hebt daar nooit

weedom van. Al uw doen zal zyn vriendelyk lachen,

en liefelyk fpreken : voor u zal verfchynen loutet

ootmoedigheid in groote liefde. Uw gefpeelen zya
doch zo fchoon, gy zult aan allen vreugde heb-

ben:
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ben: Waarom acht gy dat verbreekelyke leven? Gy.

2ult ingaan in een onverbreekciyk ; dat eeuwig duurt.

Zo u dan grooie eere voor uwe fmaat ontmoet,

waarom treurd gy ? Ryft uit als een bloem uit 'er

aarden uit uw Dier*»

Dat wilde Dier fpreekt tot de Ziele: Ik ben evenwel

uw Dier, en in my zyt gy gebooren; waar ik niet

gewafTen, zo waart gy ook niet. Maar de Ziele ant»

woord: Hoor, myn Dier, ik ben grooter als gy;
daar gy zoud worden , waar ik uw werkmeefler:

myn hoogde krachten zyn uit den wortel der eeuwig-

heid, maar gy zyt van deeze wereld, en verbreekt,

doch ik leeve in myne f Wel eeuwig, daarom ben ik

edeler als gy. Gy leefd in een grimmigen Wel ; maar
ik wil myn grimmige Wel in 't licht, in die eeuwige
vreugde zetten. Myn werken ftaan in kracht , en
uwe blyven in de figuur. Zo ik eens van u ont-

flaagen worde , zo ntem ik u niet weder tot myn
Dier aan, maar myn nieuwe lyf, het welke ik in u
biare, in uwen diepllen wortel des heiligen Elements.
ïk wil uwe ruuwe uitgeboorte der vier Elementen
niet meer hebben , de dood verllind u : maar ik groene
met myn nieuwe l>f uit u, als een bloem uit zyne
wortel. Ik wil u vergeeten; want Gods heerlykheid,

die u met de aarde vervloekten, heeft myne wortel in

zynen Zoone weder ingelyfd, en myn lyf waft in *c

heilige Klement voor God; daarom zyt gy maar myn
wild D-'er, dat my alhier krenkten plaagt, op welk
den Duivel ryd, als op zyn vervloekt paard. En of
u de wereld befpot, dat acht ik niet, zy doet het om
inynent wille, zy kan my doch niet zien, en kend
my ook niet; waarom is zy dan alzo dol? zy kan
my niet vermoorden, w-dut ik ben niet in haar.

* Vlen en biocd , den cuien mcr.fch. f Levens Welbror.

B V^
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De Ziel betracht den Schepper uit

de Schepfekn.

Jik t^^ de fchoonheid, en de zoetheid aller dingen.

En fprak wr2ytgyfchoon!toenhoordemyngemoed;
Denyn wy ook , maarhy , van wien wy 'tal «nifingen

Is diiiiendmaal 2o fchDon. en duizenda-aal 7u zoet;

En dat zyt gy, myn Lief, zoud ik u niet begeeren

!

Is hier een Lelyblad, op aard, zo blank en fyn!

Wat moet, 6 eeuwig Goed, ó aller dingen Heere,

Wat moet de witheid van uw zuiverheid dan zyn!

Is'i Purper ook zo fchoon der Roozen , die hier bloeijen,

Bedauwd met Paarlen , als de Morgenzon haar groet >

Hoe moet het Purper van uw Majelkit dan gloeijen!

Ruikt hier een Violet zo lieflyk en zo zoet;

Als 't Welk windjen door de Hoven zacht gaat weiden

,

Zo ik het menigmaal by koelen morgen vond:

Wat moet zich dan een reuk door 'i Pai adv s verfpreiden.

Zo lieffelyk vloeijende U't uw vriendelyken mond!
Ik hier de Zon, gelyk een Bruidegom gereezen.

Zo fchoon , en blinkende op het hooglle van den dag ?

Wat moet uw aangezicht dan klaar en helder weeien!

O God! myn fchoonfte Lief, dat ik u eenmaal zag

!

Goddelyk Antwoord.

Jti aVg [z^'w] de reine i:an berte : Want zy zullen

God zien, xMatih: V: 8. •.

fFant
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Want zyne onzienelyk dingen worden van de
fchepfinge der Wereld aan, uit de Schepfekn ver-
ftaan en doorzien , beide zyne eeuwige kracht en
Goddelykheid

, op dat zy niet u verontfchuldigen en
zouden zyn, Rom: I: 20.

B 2 Op
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Op het IIL Zinnebeeld.

Van de inwendige en uitwendige dingen.

D'at nitwendi^e ïs een openbaaringe van dat wyren*
ditie. Wanneer ik fpreek , 7.0 zyn die uiïterlyke woor-
den een opcnbasriiii; van het inwendige woord dat zich'

in myn herte op doet. Deeze zichtbaare wereld is niet

anders als een uitgeboorte van de inwendige wereld ; al

wat wy hier zien dat is ook inwendig in 't onzichtbaare*

Geiykalswy hier vinden licht en duiÜernfs, zo is inwen-
dig ook een eeuwig licht en een eeuwige duillernis , doch
niet veranüerlyk gelyk als dag en nacht; maar diedui-

fiernis is eeuwig in het licht verborgen , Relyk ook deeze

uitterlyke duillernis, buiten de plaats der Aarde, ahyd
in het Üchi der Zonne verllonden of verborgen is, en
blyft doch wezentlyk duifternis, gelyk wy dat aan de
nacht zien, die niet anders is als een fchaduw van de
grove Aardkloot 3 die de (Iraalen der Zoniie ophoud,
en dewyl dan het licht daar niet heen reiken kan, zo
word de verborgen duidernis aan ons openbaar. DIq
eeuwige duiflernis (veiüaat de inv/endige) is den toorn

Gods, en de Hel daar in de Duivelen woonen, mits-

gaders de verdoemde Zielen. En dat eeuwig fchynende
licht is het Hemelryk, een wooning der H. Engelen
en Zielen. In de plaats deezer wereld is overal Hemel
en Hel tegenwoordig; maar na óel^ inwendigen grond.

In Gods kinderen is inwendi.t^ dat Goddelyke werken
openbaar, en in den Godieloozen dat werken der py-
nelyke duiflernis.

De plaars des eeuwigen Paradys is in deeze wereld in

Jen inwendigen grond verborgen, en in den inwendigen
menfch, zo Gods kracht in hem werkt, openbaar.

Van deeze wereld zullen maar de vier Elementen met
hej
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'het Gesternte en de aardfe Creatuuren verj^aan, als dit

ii!iier|)ke grove leven ailer diii^jCn : Die inwendige

kracht aller Wezen bj.ft eeuv^ig.

.Nu, ge!yk wy nier uiiiirhk vuür hebben, to is 'er

ook een inwendig Gecitelyk vcur, het welk is de natuur

des eeuwigen Vaders; want de zic-leiszelveeen Magies
vuur, en het licht d..i uil haar Ichynt is haaren geelt.

t n gelyk wy hier water zien zo is 'er ook een Gees-
tel>k water weztnilyk, het welk is dat waici des eeu-

wigen levens, daar ons Cnritlus op nood, op dat ons
2ielen vuur daar mede gelaafd zou worden.
£n gelyk als hier lucnt is, zo is 'er ook een inwen-

<3ige lucht, welke is d'-n H Getl\,

En gelyk als wy hier Aarde hebben, zo is 'er ook
een inwendige He'lige Aarde, welke is de Goddelyke
wezentheid, die de eeuwige wytte vervnld; d:e (al is

ly fchooii eenGeefi,) dikker en begr\pel}ker is als de

klaare Godheid. Uit deeic H. Aarde woiTcn allerly

Büomen, Kruiden en Bloemen, niet dat men 't by
ïulke dir-gcn vergelyKt, maar wezentlyk, gelyk h'er

in deeze wereld, maar niet zo grof en bcgrypelyk, en
doch geformeerd en mtt fchome verwen; het is allts

Kracht. Op Hcmelfe, Geeltelykc aard, is hei grype-

lyk en fmakelyk.
Indien nu hirr zulk een grooten fchoonhcid eu ?oe-

tigheid kan gevonden worden , in de cingen daar goed
en kwaad unLtr elkander vermengt zyn, ah een uit-

geboorie of openbaaringe van het Ryke des Lichts en
het Ryke der Duitterniire, wat zal het dan zyn ter

flaatfc daar het goede alleen maar openbaar is? De
moeder en oorfprong van alle fchoonheid en zoetig-

}.e^d , tot de wtlke ons God roept. Hy wil niet dat

wy op het u'tterlyke blyvcn ruÜcn; maar dat wy daar

door vorder geweezenwQfdcn, om de eeuwige fchoon-
hcid en zoeihvid te erlangen,

B 3 V*



S2 JEZUS EN DE ZIEL.

De Ziele vind zich zelven.

oen ik óe% werelds heul verloor,
^Heb ik myn xelf, in een Woellyn, gevonden;

Daar deed xfcn 't ydyk Monfter voor,
Te zaam gezet van gruuwMen en van zonden»
Nu zien wy 't hoot^ en diep vcrfchil

,

En hoe wv zyn het tegendeel des Heercn;
Wy vinden vlees, en eigen wil,

Die tegen God en zynen v^il bee;eeren.

Wy vinden Duivel, Hel en Dood,
En alles wat afgryflyk is voor Gode;
Wat raad, in deeze hoogrte nood?

Wy vinden 't zo: Indien ons God niet noodcn,
En trok, wy dorften nimmermeer.

Van fchaamte^ voor zyn heilig aanfchyn komen.
O wee! 6 ach! myn God, myn Heer!

Wat heeft de plaats des herten iugenomen!
Den Ouden iVlenlch, dat booze kind,

Door 't regiment der Sterren voortgedreeven,
Is met den Duivel hoo;;^ bevrind ,

Dat zyn 'er twee, die paflTen op myn leven.

Ach Slangcn-treeder (laat my by,

Ik arme Ziel , ik ftryde voor uw ecre

:

Ik voor myn God, en God voor my.
Zo zullen wy den vyand noch braveeren,

Goddelyk Antwoord.

,1 waaren uwe zonden als fcbarlaken ^ zy zullen voit

ixordenais fneeww. Jezaias I: 18,

Komt herwaarts tot my alle die vermoeid en belajl zyt,

tn ik %al u rujtegeeven, iViatth: XI: iH,

Twiji
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IV.

TI.

Twïjl, Heere i
met myne twijlers ; Jiryd met

myne bejlryders.

Grypt den fchild en rondajje , en Jiaat op tot

myner huife. Plalm XXXV: i , 2.

B4 Op
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op het IV. Zinnebeeld.

Fan het vitiden zyns zelfs, en van

rechtfchaapen ernjl.

w.anneer in de Ziele den vonk der liefde Gods
openbaar word , zo beziet zy haar zelve , meï
haar willeen werken, en word gewaar, dat zy

in der Hellen , in den toorn Gods ftaac , en

bekend, dat zy een wanfchaapen Monller voor

God en het Hemelryk is; daar over zy zo zeer

verfcbrikt , dat in haar een grooten angd op*

waakt; maar zy zal niet vertwyfelen, Chriftus

roept haar ter bekeeiirige, zy kome maar, zo

wil hy ze verloilèn van het beeld der Slarigc,

Zoek niet wydloopig na den reeb ten weg.

Men vind de rieuwe wedergeboorte niet in

twiil, ook in geener wyzen verniift: Gy moet

slies wat in deeze wereld is , het zy zo hoog

glinfterende als het Vvdl, vaaren laaien, en in u

zei ven ingaan , en maar uwe zonden, in dewelke

gy gevangen zyt , te zaamcn op eene hoop raa-

pen, en in de barmhertigheid Gods en tot Gcd
vluchten, en hem om vergeevinge bidden, en

om verlichtinge zyns Gceilcs.

Niet lange difpureeren, maarernfl: want den

Hemel moet briezekn, en de Helle (icteren, en

bet gefchied ook. Gy m»oet alle zinnen , mee

vcrnult, en alles wat u in den weg komt, daar

in zetten, dar gy rJet wilt van God aflaaten. Hy
zcpene u dan ;

gelyk Jakob den canifen nacht

mêc
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met God worllelden. Wanneer, fchoon uw ge-

weeten zege lourer neen. God wii u niet, zo wil

ik doch hem, ik bate van u niet af, men draage

my dan in het graf: Myn wille zy uwe wille, ilc q
wil wat gy Hebue wik; en of fchoon alle Dui-
velen om u ftonden , en fpraken, verbeid, het is

op eenmaal genoeg; zo moet gy zeggen, neen,
' myn zin en wille zal niet buiten God komen ; zy

zullen eeuwig in God zyn. Zyne liefde is ^rooter

dan al myne zonden. Hebt gy Duivel en Wereld
het (lerffelyke lyf in uwe gevangenis, zo heb ik

mynen Heiland en wederbaarer in, rayne Ziele, die

za] my een Hemels lyf geeven, dat eeuwig blyfr.

Verzoekt het maar alzo, gy zult wonder er-

varen; gy zult 'er haal^ een in u bekomen, die u
zal helpen vvordelen, kampen en bidden: en of

gy fchoon niet veel woorden kund, daar leid niec

aan gelegen, al kond gy maar dat eene woord
des Tollenaars: Ach God, zyt my arme Zondaar
genadig: wanneer maar uwen wiüe met alle ver-

nuft en zinnen in God gezet zyn; om van hem
niet af te laaten, al zoude fchoon lyf en ziele ver-

bryzelen;zo houd gyGod, en breekt door Dood,
Hdle en Hemel, en gaat in Je:':usChriftus Tempel
in, tegen hec verweeren aller Duivelen; Gods
toorn kan u niet behouden, hoe groot en mach-
tig die ook in u zy; En of lyf en ziele in dea
toorn branden, en llonden midden in der Helle
by alle Duivelen , zo fcheurt gy doch daar uit, en
komt in Chriïlcs Tempel , daar erlangt gy den
hoog edelen en hoogwaardigen P«ailen Kroon.

i3 5 De
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De Ziele zynde zeer verliefd op de edele deugd

der zachtmoedigheid.

zachtmoedigheid, lo breed en hoog te roemen.
6 Schoone Bloem! Prinfes van alle bloemen,
U heb ik lief, al waft gy onder 't kruis.

Op eenen berg, zo wyt en ver van huis.

Noch hoop ik u te vinden en te erlanj^en;

Wy trooften ons de lleyle en harde gangen
;

Gy zyt de Bloem die Jezus gauren ruikt.

Als ik u heb met deeze hand geplukt,

En tot lieraad op mynen boezem draage,

Dan zal ik eerft myn Bruidegom behaagen:

Myn God, myn Lief, myn Jezus, al myn goed;
Dan hoor ik hem zo vriendMyk in *t gemoed;

Want zal hy ooit zyn woorden tot my fpreeken,

2o moet in my alle onweer zyn gewet-ken;

Als rtilheid woond in mynen diepften grond,
Dan vloeid Gods woord in my, uit zynen mond,

En leerd myn Geeft hoe zy haar heeft te draagen,

Indien zy u'il haar Bruidegom behaagen.

Zachtmoedigheid die my het hert doorgriefd,

Hoe is myn Ziel op u zo zeer verliefd,

Goddelyk Antwoord,

talig [z}'7z] de zachtmoedige : Want zy zullen bet

aardryk beerven, Matih: V: f.

Neemt myn juk op u , ende leerd van my , dat ik

zachtmoedig hen , en nedrig ^an herten : ende gy zult

tufte vinden voor uwe Ziele, Matth: XI: 29»

Hy
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V.

I.L.

Hy zal de zachtmoedige leiden in het recht , ende

hy zal de zachtmoedige zynen weg keren. Plalm

XXV: o.

Op
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Op hec V. Zinnebeeld.

Van de Zachtmoedigheid.

De Ziele die Jezus den allerzoetde en vrien-

delykde Bruidegom behaagen wil , en gaarn

fchoon was in zyne oo^ren , die moet hec hoog-

edele en bovenmaate fchoone Bloempje derzachc-

moedigheid op haaren boezem draagen.

Dit Bloempje wail niet in haar eigen hof;

maar verre van huis, verre van vleefelyic gemak,

eigen wille, eigen gerechtigheid, en ydele ecre,

op eencn hoogen berg, daar wad het onder 'c

kruis, in hicte en koude, in regen en wind, en

zich geduurig neigende en buigende , laat ^Uq

onweer over hem heene ruiüen.

Wie nu die Bioeippje begeert re hebben, die

moet het daar 2;aan zoeken, hei is zeer fchoon in

de oogen des Bruidegoms, en daarom heeft hy ons

met zyn gantfe leer en leven daar toe aar-genvaant.

De zachtmoedigheid is dichte by God; wantde
zachtmoedigen hooren de Üemnie Gods, die de

haallige en toornige menfchen nimmermeer on hoo-

ren: want ais de wind ftormd, dat de venilereii

en deuren kraaken , dan kan men niet wel hooren.

Zult gy nu dat Vuderlyke verborgen heimelyk

Woord , dat in den heiligen inwendigen grond ge-
;

fprooken word, in u hooren, zomoetin u alle haa-

Üightid en ongcftuimigheid nederleggen , en gy
moet een zachtmoedig Schaapje zyn, en bekennen

uwe groote gebreken, en laaien die; hoerende

ra
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na deeze itemms mee ftille Zachtmoedigheid, die

is al die geene verborgen , die geen Schaapen zyn.

De ZooneGods is zelfde vvaare Zachtmoedig-

heid, die de eeuwige Vader in de grondelooze

diepte der eeuwigheid vcrvulc , indien wy dan

in de Zachcmoedigheid ingaan , zo gaan wy in

Chriftus. ïn hec inwendige Pvyke Gods is niet

als louter Zachtmoedigheid en ootmoedigheid,

daar is geen grim, geen toorn, noch hoovaardy,

daarom wie in dat zelve Koningryk begeert in te

gaan, die laate het hem rechtfchaapen ernil: zyn

om alle grimmigheid af te ilerven, en van Jezus
Christus te leeren Zachtmoedigheid en ne-

driiiheid des herten.o

Zachtmoedigheid, ó koele Bron
Des Levens, w^ellende uit Gods krachten,

Gy moet myn Zielen vuur verzachten

,

Dat buicen u niet lecven kon.

Wel leeven ; maar niet zo het zouw.
Toen Lucifer, een Vorft der Kooren

,

Door valfe luil u had verlooren,

Toen wierd hy grimmige hare en rouw.
Helaas! zo zouw het my ook gaan,

Indien ik niet uit u moge drinken,

Hec Zielenvuur verloor zyn blinken.

En 'c waare leven was c;edaan.

ó Eeuwig licht der Majeileit!

Zo mild met alle goede gaaven;

Laat uwe liefde ons ceuv/i^: laaven

iNIet v;atcr der Zachcmo€dia;hcid.

De
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De Ziek betracht de Deugd der

nedrigheid.

w.anneer den Hemel geeft zyn zegen;
Van eenen fchoonen Zomer-regen.
Zo valt de gaaf wel overal;

Maar al wat hoog is en verheven,
Daar komt het water afgedreeven.

En vloeit in *t allerlaagfte dal.

Dat is wat fchoons, om my te leeren:

Zo vloeit de milde Gcell des Heeren,
In *t nedrig en ootmoedig hert:

6 Ncdrigheid, zo hoog te roemen,
Wat draagt uw grond al fchoone bloemen!
Och ot myn berg een dit-pie werd!

Och konde ik klein zya en geboogen.
En God in myne Ziel verhoogen.
Wat zou 'er van die hoogten of

Al lieflyk water in my vloeijen.

En doen myn Geeft zo laüig bloeljen,

Als eene fchoone Rooxen-hof.
Daar zoaw zich Jezus myn beminde,
Zo zoet en vriendMyk laaten vinden»

Goddelyk Antwoord.

\Jp deezen zal ik zien , op den armen mie 'üerjlaage-

nen vanGeefle^ ende die voor vtyn njooord heefd, Jezaias

LXVl 2.

Zalig [zyn~\ de arme van Geejie : Want baarer is bet

Koningryk der Hemelen, Maith: V: 3.

Z}t
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VI.

W^IÊt ^„^Aé
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Op het VI. Zinnebeeld.

Fan de Ootmoedlgheid.

in het geefielyke ontichtbaare wezen, 20 men dat

betracht , is geen boven noch onder; maar zo men de

macht- werking ofte ordening beziet, zo is God boven
alle dingen, en de creatuur is onder God. Nu zegt den

H Apoilel Jakobus: Alle goede gaaven ende alle mU
maakte giften is van boven , van den leader der lichten

afk'trnende : by ivslkm geen veranderinge en is , ofte

fchadiiwe van omkeeringe.

Wie van God ontfangen wil , die moet nood v^endig

onder zyn, in rechte ootmoedigheid: Is^daar iets dat

niet allemaal onder is, die zal ook niet ontfangen : Ziet

gy iets op uw zelf, otce op een ding, ofte op iemant

,

2o zyt gy niet onder aan, zo ontfangl gy ook niets.

Maar zyt gy gants onderaan, zo ontfangtgy volko-
men. : Het is Gods natuur dat hy geeve, en zyn wezen
hangt daar aan, dat hy ons geeve, zo wy maar ofider

2yn- Zyn wy niet onder, zo doen wy God geweld aan
en dooden hem (alzotefpieeken, mogen wy 't aan hem
niet doen , zo doen w y het doch aan ons , zo veel aan ons
legt.)

Werpt n onder God, in rechte ootmoedige gelaaten-

heid , en verhdt in God qw herte, in uwe crkenninge*

Dat v.'oord Vader is te zeggen een louter baaren , en

het is een ieven aller dingen

Den Vader baard zynen Zoon in de Ziele; want zyn
wezen hangt daar aan dat hy zich in de Ziele baare: hy

baard zynen eeuiüen geboorenen Zoon in de Ziele , het

2y haar lief (^fte leed

Daar ói^n Vader zvnen Zoon in my baard, daar ben
ik dien zei ven Zoon.

Daar
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I

Daar wy Zoonen zyn, daar lyn wy rechte Erfgé-

naamen. Zo legt nu de Zaligheid niet zo zeer aan 't

[fmaakeii, noch aan 't lieven, noch aan 't erkennen,

Jmaar aan 't nieuw gebooren worden ; daarom hoe

[meer men zich zelfs affterft, hoe meer men aan het

;rechte leven verjongt en vernieuwt werd, endansdat
jeeuwige leven.

W,ie fu het Paradys wil woonen,
Diar Zo veel honderd dui/.end fchoone.

Zo klaar als louter krirtallyn,

Doorvloeir van d*eeuwige Zonnefchyn,
Zo vriend'lyk fpeelen voor den Heere,
Die moet de waare ootmoed leeren.

Daar is geen geeft, hoe fchoon, hoe groot,
Hoe hoo^, en rykelyk vergood,
Dk kleindcr fmaad; zy ieeven alle

In diepe ooimoeditjheid: 'i gevallen,

Dat d'een in *sand'ren fchoonheid heeft|

Vergroot de vreugd, daar hy in letft.

6 Menfchl behaagt u zulk een leven,

Laat vallen, al wat (ïaai verheven

i

Lsat vallen, al uw eygen ier,

En word voor God tot dof en niet;

Dan 7al de Godheid u vervullen,
En tot een eeuw'ge Koning hullen,

Met eenen koningtyken kroon,
Dan blinkt gy als de Zon zo fchoon.

D^
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Lc Ziek mst Gods genade aangeblikt.

jflLch vricndMyk aangelicht des Hccrcn!
Hebt gy de gantfe kreatuar

Gelyk vcrgeeien, deezer uur.

Om u alleen tot my te keeren?

Ach vriendclyke levensblikl

Het is my nu, 6 myn beminden!

Als was *er nergens iets te vinden.

Als was 'er niets, als gy en ik.

Ik ben myns liefs, en hy is myne,
6 Bloempjes uit het Paradys,

6 Schoone reuk, ó fchoone fpys.

Nooit moet my uwe kracht verdwynen.
Is dit die fmalle en fteile baan?

Ó Wereld zaagt gy uit myn oogen

!

Gy quaamt van uwen weg gevloogen;

Gy liet den flyk voor 't goud wel flaan,

Nu kan ik aardfe vreugde derven,

Nu gy, ó bron van alle goed,
Zo lieflyk welt in myn gemoed,

'k Wil honderd dooden om u ftcrven.

Wat ik hier fpreek lal die verftaan

Dk hier eens heeft te galt gegaan.

D
Goddelyk Antwoord

He myne geboden heeft, en dezelve benvaart ^ die is

*t die my lief heeft : ende die my liej beeft zal van mynen
Vader gelieft worden: ende ik zü bem liefhebben, ende

ik zal my xelven aan tem openbaaren, Joan: XIV: 21.

Smaakt
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VIL

II.'s

Smaakt^ en ziet^ dat de Heere goed is: wl-
geluhzaliir is de man

, [^/>] op hem betrouwd.

Plalm XXXIV: 9.

Ik hebbe den Heere lange 'servoacht ; ende by

heeft zich tot my geneigt^ ende myn geroet) gehcort*

Pfalm XL: 2:

Cs Op
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Op het VIL Zinnebeeld.

f^an geejiclyke zoetigheid, of genade, tnvande
orfjoysheid der menfcben,

VJelyk als men een fpeelend kind, van een gevaar

lyke plaats, ojet een fchoonen fierlyken Appel, of iets

anders, tot zich lokt; 70 wovd de Ziele, d'c zich nu
door den trek des Vaders heeft laaien beweegen om
naar God om te ïien, van Jezus den Zoone met
uitneemende loetiMheid gelokt en getrokken; dan be

vind zy iets van hei geen zy 'niet en wilt in den Hemel
noch op aarden te zyn, en al de dingen der v^'ereld

worden haar klein en van geener waarden. Dit ziet de;

wereld, en meend datze dwaas is; maar zy heeft den
kollelyken onwaardeerlyken paarl gevonden, die het

waard is, dat men het al om zynent wille verkoopt;

dan gaat haar eerQ óen zin en de waarheid deezer woor
den op : het Koningryke der Hemelen is als een fchat ini

den akker verborgen. Komt tot my al die belaft zyren

beladen, ik zal u verkwikken. Item, ik zal my zei ven
aan hem openbaaren. Item, ik zal hem geeven teeeiein

van het Manna dat verborgen is, en diergelyke fpreu

ken ÓQi H Schrift meer, die haar te vooren als dood
waaren , en nu bevind zy de/.elve levendig in haar.

Ach ! eüde cch! over de p,rcote onwysheid der we
jeld . dat de menfchen zo veel ir.oeitens aanwenden
over groofe en wilde wateren ivf en leven waaien , om
in verie Landen het aardie Goud in de geberifte rezoe

ken, en dat fioog-edele, en aileid erbaarfte Goud, dat

in den inwendigen grond der zielen verborgen leid, vaa
het welk een blikjen beter en meerder waardig is, dan

.il het Goud der wereld, dat en luft haar niet te zoeken.

Word
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Word haa: eea ruuwen berg sangeweezen, met be-

loften dat hy Goud in zich heefi, zo gelooven zy *r;

;n graaven daar na met grooten iever en naarlligheid.

iVjaar of haar Ichoon van nienigte, die veel liever

flcrven eer zy een onwaar woord wouden fpreeken,

:ien beig haares Herten aangeweezen word, met be-

loften dat daar een onwaardeerlyken fchat van Goud
tn Paarlen in te vinden is, voor al de ^eene ók daar

met ernlt na graaven; dat gelooven zy niet. En al is 't

dat zy de blyken der waarheid hier van aan an>^ere zien,

in haar hooge vernoegzaamheid en verachtinge aller

aardfe dingen, zo gelooven zy *t evenwel niet, ze^-
ger de: het zyn maar inbeeldingen en droomeryen.

Van waar komt dit dan, dat den menfch aan het

eene zo veel meer geloof geeft als aan het ander

;

daar hem doch van beiden evenveel blyks der waar-
heid getoond word ? och dat komt van zyn groote
grovigheid , dewyl hy zich aan het uiterlyke leven
gants overgeevende, een dier geworden ii, dat niet

en iracht als zyn Ivf ie erneercn; aan het inwendige
leven is hy gants blind.

6 Menfch ! woud gy zo veel om het eeuwige doen ,

als gy om het tydelyke doet! woud gv ver van huis

trekken om een edelen hoogwcirdigen fchnt, ver van
het huis uwes uiierlyken dierlyken levens, ver van uw
eigen, booze, verkeerde, van God afgeb:ov)ken Wil,
en graaven diep nacht en dag in den grond uwes her-

ten , gy zoud wat vinden, daar gy alle Koningrvken
deezer wereld niet voor naamt.

cz De
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JDe Ziek op haar zelve gelaaten^ hevïftd

haare nietigheid,

iO dekt een donk're wolk het ftraalend zonnelicht,

Gelyk myn Lieffte nu 2yn vrien-j'iyk aangezicht;
Zo lang dat in my fcheen floeg my net hert van veugden.
Toen was ik fterk, en zong, en fprong langs 'c pad der

deugden

:

A/Iaar nu zich eens verbergt dien Goddelykcn fchyn,
Bevinde ik my een Worm, in flof en as te zyn.

Zo my maar iets ontmoet, dat dwars legt in myn gangen,
Voel ik den ouden menfch zich wringen als een Siange.

Da.'i zet den vyand fcherp met twyfel op mv aan

,

En wyft my weder langs den ouden weg ?e gaan

,

Hoe bange is my te moe^e! en evenwel , 6 Heere.

Al ftniakt het my zo wrang, noch geef ik u de eere

!

Gy doet zo rerht en wel. dat gy my derven doet,

't Geen ik waardeere . meer dan al des werelds goed

:

Die ftraf paft op mvn fchuld, en menigte van zonden,
Die ik van dag tot dag heb vaft aan een gebonden.
SchoonikudanmynGod,nochzien,nochvoelenmag,
Zo houd nochtans uw oog op my den gantfen dag;

Houd mv verborgen vaft, dat ik u niet ontvluchte.

Maar in geUatent>eid, met traanen en met zuchten.

Myn fchult beweene,en vaft vertrou we,dat uw dood.
En dierbaar Dloed, myn Ziel zal loftTen uit haar nood.

Goddelyk Antwoord.

Voor eenen kleinen oof^enhlik hehhe ik u verlaaten:

maar met {iroote ontfermingen zal ik u 'vergaderen,

jezaia«; LIV: 7,

Zo "Jüie ik lief hebbe , die bejlraffe ende kajtyde iL
Openbaaring 111: 19.

Ik

L



HET EERSTE DEEL. 39

VUL

Ik deede myn Liefjien open , mmr myn Liefjh

was gcweeken , hy was doorgegaan : myn ziele ging

uit nmn wegen zyn /preeken , ik zocht hem , maar
ik en vond hem niet , ik riep hem , doch hy en ant-

woords my nift, Hoogelied V: 6.

C 4 Op
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Op het VIIL Zinnebeeld.

Fan ontrekkinge der Genade.

An den Hemel Is altyd blydfchap, in der Hellen is altyd

droefheid; in de Wereld is *t voor eenen tyd alle beide
om de goede en kwaade menfchen te beproeven, iii

4}en Zomer zyn de dagen klaar, en in den Winter lyn
dy duilier; alzo is*t ook met een aandachtige Ziel ; als

Gods genade komt en baar verlicht, dan kent en ver-

ftaat zy veel verborgen dingen; dan lingt zy en loond
blydfchap met groote aandachfigheid, die zy gevoeld,
iVlaar teu lyde der aanvechtinge, als de genade der

aandachtigheid ontrokken word, dan is zy in den win-
ter en in de koude, in duifterheid des verllamis, en in

vr^jeze des gemoeds: als dan is verduldigheid nood-
zartkelyk en God aafjgenaamer , en de deugden waiFen
in tegenfpoed, en deri eeuwigen loon word door ver-

duldigheid grooier»

De Ziele word ootmoedig en zuiver door geefs;len,

door hovaardye word zy befchaamt, en door ideleeere

verdwynt zy. Zo lange als de Ziel in 't lichaam leefd,

v.'ord zy in beide geoetfent tot meerder voortgang in

de liefde van Jezus. Daarom is 't een groote koiift, en
een groote Kracht, het goed en het kwaad wel te ge-
bruiken. Daarom myn Zitle looft den Heere altyd;

k)t»ft uwen God dag en nacht, en hy zal uwen groo^
ten loon aan alle zyden weegen; voor God in den
Hemel , en op der Aarden zullen u alle dingen dienen,

voorfpoed'ge en tegenfpoedige , goede en kwaade,
Myde en droevi|^e; uaar van den Apostel Paulus zeid

:

Ef'de nx)y <wceten dat dengeenen die God lief hebben, alle

dingen medewerken ten güsdc. Kom, V Ui: 28. Freejl

den
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den Heere, gy zyne heiligen y want die bem vreezen en
bebben geen gebrek. Pfalm XXXIV: 'O.

aU gy voeld dat gy dor , koud, en bedroefd zyt in

uwe t^eoeden en overdenkingen ; zo en zult gy daarom
niet wanhoopen, nochte ophojden van Jezus oot-
moedig aan te roepen ; maar looft en dankt God in de
armoede uwes geelles, ende ieeÜ tot uw verirooftinge

gaarn dit vers: De arme ende elendige, 6 Heere! zul-

len uwen naame koven. Pfalm LX XIV: 21. Want
veel heilige en aandachtige ÏViani:en heoben ook zom-
tyds dorre, ende Ungen tyd van God verlaaten ge*
weeli, op dat zy geduldigheid ende medelyden zou-
den leeren, door hei proeven van pyn ende gebrek ; en
dat zy hun van hun zelven niet te veel en zouden laa-

ten donken , ten tydeder aandachti^heid en verheuginge.
Ziet op hti Lam Gods, en leert gcharenheid. On-

zen allerl efilen Heere Jefus Chriftus, was vctor onze
zonden in den winter der dorri^.heid alzo verlaaien van
zynen Vader, (in helpender wyze) en van deGodheid
(met welke hy doch natuiirlyk vereeoigd waar) dat
geen eenigen droppel zyner Godheid, de krai.fke door-
lydende iViensheid, een oogenblik tt? hulpe kwam, in

aüe zyne nooden en onuitfpreekely'c lyden, hy was
onder alle Menfchen de verlaaJenfte, en zonder alle

hülpe, dat hiet in der Hellen vaaren. W-e in zulke
verlaatene gelaatenheid Chrilius konde navolgen, 6]q

waar des Hemeiryks zeVer. In deeze verlaatene ge-
laatenheid, van Gc»d en alle kreatuuren, leid verbor-
gen de overwezentlyke eeuwige Zomer, de zaligheid.

Wanneer het wel wintert, dan zomert het ook wel.

C 5 I^e
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De Ziel met booze gedachten aangevochten,

beroept haar op 't rein geweeten.

Vy Vorft van 't eeuwig duifter ryk,
Al werpt gy my met drek en flyk,

ïn flym der grove lalleringen,

En honderd aiid're vuile dingen.

Dat maakt voor God my niei onrein,

Zoo lang de levende fontein,

Ontfpringendc uit een rein geweeten.
Die drek, van buiten aangefmeeten

,

Geduurig met lyn ftraalen fpoeld,

Zo lang myn Ziel hier over voeld

In haaren gronde en fmertend lyden.

Zo ïien wy haar getrouwlyk ftryden

Voor haaren God en voor zyn eer;

Want liefden zy haar God niet meer,

Dan zouw ly met het vuil vereenen;

En 't lyden was terftond verdweenen:
Dat is het merk, daar ik aan ken.
Dat ik der zonden vyand ben;

Dies meugt gy 't na uw dunken maaken.
Uw vuilheid kan 't gemoed niet raaken.

Geloofd zy God in eeuwigheid,

Die my voor uwen lift bevryd.

Goddelyk Antwoord.

X k zal u verloffen van alle uwe onreinigheden. Ezech.
XXXVI: 29.

Acht het voor groote vreugde ^ myne broeders^ wan-
neer gy in veeierki verzoekinge valt. Jak. I: 2.

il-
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IX,

Indien ons Herte ons niet en veroordeeld, zo heb-

ben wy vrymoedigheid tol God. 1 Joh. III: si.

Op
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Op het IX. Zinnebeeld.

f^an onreine Gedachten,

Jtln verfchrikt noch en bedroeft u niet , ó |:;od-

lievende nienfch, al hebt gy onreine invailende

gedachten en lafteringen, als gy uwen wille daar

niet in en geeft , en dat het u zeer leed is , zo weeft

te vreden en maakt 'er geen geweeten van. Denk
dat gy met uw verlofler Jezus Chriftus befpooi2;en

word, en lyd het gewillig om zynentwiile. Weet
dat hy aan u niet en zal laaten gefchieden , of het

zal u tot grooie zaligheid gedyen, is 't dat gy u

daar verduldig in draagt. Gelyk als het fyn goud,

hoe dat meermalen door het vuur gaat, hoe dat

het reinder en edelder word ; zo ook den edelen

menfch in zyn lyden , verzoekinge ende aanvech-

tinge : want hoe die zelve aanvechtingen onrein-

der, boozer, ende onuitfprcekelyker zyn, hoe de

menfche hier door al meer gereiniL:c en geloücert

word; want wat tegen den vryen Wille des men-

fchen is, daar kan geen dood-zonden in gefchie-

den: maar het is dt?n menfche, bereidende tot

een hooger verdienen en genieten in bet eeuwige

leven. Paulus zeid: Niemant en word gekroond

^

dan die ridderlykjlryd^ en daar in volhard tot den

einde toe. Want ik zeg u , wat regen nwen vryen

Wil is, het zy zo boos ende onrein als het wil

,

hovaardigheid, gierigheid, onkuisheid, ofce iets

anders, dai en is u niec bevlekkende, maar veel

meer
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meer reinigende, louterende, en bereidende toe

onzen Heere , en toe zyn bezondere genade. Daar-

om hebt goede mo^d, zyc vrolyk , en niet treurig

noch zwaarmoedig, of u fomtyds booze onreine

gedachten invallen , zy zyn zo boos als ze willen,

en ftooc u daar nier aan ; want zo zy u tegen uwen
wille invallen, zo laatze ook wederom uitvallen.

Ende of u die allermeeft toevalt in uw gebed,

ende in uwen toekeer totGod; laat dat recht zyn

in de naameGods, en lyd deeze aanvechcinge en

onreine vuiligheid, ootmoedig en gelaaten, door

den wille Gods. Weet dit, de menfche mag hem
hier in zo ootmoedig draagen om de wille Gods,
dat hy daar door toe zulken genade komt, dat hec

hem geheel vrccmt was indien hy door deezen

weg niet v^as gegaan. Maar den menfch en zal

hem in deezen tegenwerp en lyden niet behel-

pen , noch met woorden , noch met werken,
maar alleen blooc met God , en hy zal die draagen

met een goedertieren hcr:e, en zich zelve hier-

om niet pynigen van binnen noch van buiten.

Wanneer 'c dan den hemelfen Vader tyd dunkt,
zo kan hy u zonderalletwyfeldaar wel van verlos-

fen , en u voor deeze pynelyke aanvechtinge mee
hem zei ven duizendvoudig verheugen. Daarom
draagt u goedertieren , en doet de waarheid een-

voudig genoeg, ende v/at op u vak, zyc daar in a
delven onbeholpen: want wie hem zelven te veel

beluen wil, die word van God, noch van de
waarheid niet geliolpen. Die geene die God lief

hebben y zegt P-iulu^, gedyen alk dingen t^n goede.

Ds
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De Ziele in verlangen^ om met het godlyk

Licht doorfcheenen te zyn»

D.'e dageraad, verwelkomt met verlangen,
Van al wat leefd, doorvloeid de taande lucht.

En neemt in 't licht de duifternis gevangen,
Zo word de aarde onilooken en bevrucht:

Myn Ziel is nacht; ,^y, JezüvS, myn bemmdcj,
Zyt dag, waarom kan uwe Zonnefchyn

Myn duider niet doorvloeijen, en vcrflinden,

Daar wy nochtans dicht by elkander zyn?
De hinderpaal is d'uwc niet, maar myne.
Want gy, 6 licht! dat alle licht verwint,

En kond niet doen, als blinken ende fchynen.
Door alles wat gy dun en open vind.

Daar moet een berg, van vcelerlei gebreeken
En beelden, door de zinnen in geraakt,

Zyn hoogen kruin tot aan de wolken fteeken.

Die in myn Ziel een naare fchaduw maakt.

Och was die weg! dan loaw myn herte bloeijerr,

En als een Beemd, met bloem en vruchten ftaai>.

Myn (lerken God gy moet dien fcheidsmunr roeijen^

Al zoud gy hem met ftorm de kruin in Haan»

I

Goddelyk Antwoord.

\Jntnx)aakt gy die Jlaapt , enftaat op uit den Dooden
,

ende Cèrijtus zal over il lichten, Eph. V: 14»

Die
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X.

-:
f

Die mynen naame vree/i, zal de Zonne der g:-^

rechtigheid opuaan , ende daar zal geneezinge zyn
onder zyne vleugelen : ende gy zult uitgaan : ende
toenemen y als mejlkalveren. Mal. iV: 2.

Op
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Op het X. Zinnebeeld.

Fan de algemeene Goddelyke Zonnefchyn,

j,oannes den Dooper fpreekt : God geeft den Geeft niet

na maate: Daar zal men uit verltaan. dat de gaave
Gods den H. Geelt zelve zv , en deeze ijaaveo moeten
gemeeten worden niet na hem dieze geeft, maar na
die ^eene die dezelve ontfangen zal.

Daarom zo die neemende Ziel louter is en rein van
alle gefchapen dingen, zo onifangt zy veel Geefts:
maar zo zy door tydelyke dingen verhindert ende
naauv7 geworden fs, zo oatfangt zy weinig.

God geeft zynen Geeft niet na maate, maar over-
vloedig en rykelyk en allen gelyk; dal nu zulke gaa^
ven ongelyk genomen werden en ongelyk verfchyuen,
daar \s God geen oorzaake van : maar de mcnrchen
é\Q zich ongelyk daar toe fchikkcn en houden. God
en haar naaften ongelyk liefhebben. Gelyk de Zon
alle menfchen gelyk licht ende (chynr, alzo ook God
alle zielen; maar wie zich bedekt word niet verlicht.

God bied zich my zo volkomen aan , als den hoogften
Engel, en waar ik alzo bereid als hy, ik ontfing even
zoveel als hy. God draagt zich zelve aan alle kreatuuren

veil, ende een iegelyk kreatL^ur ontfangt zo veel van
G(^d als zy wil. in fomma, gelyk aisde Zonop ^oede
en boozen te ^'elyk iichi, slzo ook God met zynen
Geeft verlicnt alle j^elyk; maar de boozen en werden
het n-mmermeer gewaar, ende het word van haar geno-
men ende anderen gegeeven ; maar onder de vroomen
ontfangt een iegeiyk i:a dat hy zich daar toe fchikken kan.

Dat is fQxi kwaad Menfch, die tegen God zulke leujt^ens

fpreeken durft, tn zegt: God geeft deneenen meer a!s

deü
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den anderen, God is geen aanziender der perfoonen,

hy geeft alle menfchen zyne gaaven gelyk, gelyk als

aan de Propheeten en Apoftelen, alzo ook aan ons
allen; gelyk aan Chriftus zynen Zoon, alzo ook aan
ons allen, niemant meer noch minder, het fcheeld

geen hair; maar dat ik tegenwoordig niet alzo hoog
verlicht ben als Paulus en ÉHas, of een van de Apos-
telen ; daar heeft God geen fchüld aan, maar ik, dat

ik my niet gants afQerve, my haate en verloochene,
ïn my van God daar toe bereiden laate ; konde ik in

deeze uure myn zelven afllerven, in geeft en in na-
tuur, inwendig en uitv^endig, ik onifinge in een uur
zo veel als de hoogfle Apoftel , want God is gereeder

om te geeven als ik om te neemen. En wanneer hy
geefc , zo geeft hy zich zelven geheel , daarom moeten
de gaaven Gods niet na den geever gemeeten worded,
maar na den neemer.

Merkt: den H. Geeft werd u niet eer gegeeven,
eer dat gy den ingebooren Zoon Gods zyt. Alles dat

ChriPius de Zoone heeft van den Vader, dat zelve

hebben wy ook ; wanneer wy in den Zoone zyn , dan
geeft ons God den Heiligen Geeft: buiten deze ge-
boorte kunt gy ook den H. Geeft wel ontfangen,
maar het blyft u niet by, en het is ons, gelyk een
menfch die van fchaamte rood word , en daar na we-
der bleek, dat is hem een toeval en het vergaat weer.
Maar die fchoone roode menfchen, die den ingeboo-
ren Zoon zyn, blyft den H, Geeft wezentlyk by.

D De
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De Ziel fmeekt om bevejliginge en opkweekinge

haares Geloofs.

v_v diepfte liefde Gods, bedenk met daaw en regen

Uit uwen Watergeeft des levens, tot een zegen,
Het boompje des geloofs, dat uwe milde hand,
Zo trouwlyk in den grond myns herten heeft geplant.

Dat tyne wort'len lich verdiepen in uw weien

,

Om minder voor den wind en donderbui te vreezen,
Op dat hy wafTe, en breed zyn takken uitwaarts (trekt,

En laat alle onweer, door des vyands haat verwekt,
Hoc draaijendc en hoe groot, hoe fterk om ftryd te

winnen

,

Van waar hy komen mocht, van buiten of van binnen,

Slechts over 7,ynen kruin heen ruifen, zo hy wil.

En groenen onderwyl gelaaten ende ftil;

Om in zachtmoedig en ootmoedigheid te draagen.

Een vrucht der liefde, die de Godheid mogt behaagen.

Zo doet een jonge boom,door weeren wind zich voor,

En Itaat in ryra en fneeuw , de ftrenge winter door

;

Dat alles is hem goed, tot vruchtbaarheid en leven,

In 't bloeijende faizoen zal hy zyn vruchten geevcn.

I

Goddelyk Antwoord.

k zal den dorjligen geeven uit de fonUine van bef
Water des Levens voor niet.

Die overwint zal alles beërven : ende ik zal hem
een God zyn^ f72de èy zal my een Zoone zyn. Opea-
baaring XXI; ó, 7.

M
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XL

I.Z

Ik geïoove Heere , komt myne ongeloovigheid te

hulpe. Mark. IX: 24.

FcTineerden ons bet geloovc. Luk. XVII: 5.

D 2 Op
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Op het XL Zinnebeeld.

Fan den boom des Cbrijlelyken Geloofs.

H.et vernuft, dewyl het God niet kan fchouwen,
moc't in «je hoope ingedwongen worden, daar loopt

dan den twyfel tegen het Geloove, en wil de hoope
verftooren; daar moet dan de ernftige Wille met de
rechte Beeltenis tegen dat aardfe vernuft Hryden, daar

doet het zeer, en het gaat dikmaals treurig toe, inzon-
derheid wanneer het vernuft étn loop deezer wereld
aanfchouwt, en aho haaren Wille geeft, gelyk als

dwaas tegen den loop deezer wereld bekend , daar

/leet het zyt nuchierenv waakt, vaft en bid, dat gy
dat aardfe vernuft moogt verdooven , en gelyk als dood
maaken, dat Gods GeeQ plaats in u vinde: wanneer
die Zelve verfchyni, 20 overwint hy haaftig het aards

vernuft, en blikt den wille in der an^lt met zyne liefde

en zoetigheid aan , daar dan elk een reis een fchoon
rp:u''fje uit den boom des Geloofs ^ebooren. word, err

10 diend alle droefheid en aanvechnngen de kinderen

Gods len beüen : want zo menigmaal God over zyne
kindere» gehengt, dat zy in angft en droefheid inge-

voert worden, zo (laan zy elke reis in de geboorte
cenes nieuwen fpruits uit écn boom des Geloofs : wan-
neer den Geeft Gods weder verfchynt, zo voert hy

elke rtris een nieuw gewas op , waar over zich die

edele Heeltenis zeer hooii verheugt, en het is inr^ar om
den eerften (lorm te doen, daar den aardfen boom
moet overwonnen en dat ede'e koorn in Gods akker

gezaaid, voorden , dat den menlch leere den aardfen

inenfch kennen; want wanneer de Wille Gods licht

onifiHigt, zo ziet zich den ipegel in zich zeWen, de

eene kracht in het licht ziet de andere: alzo vind zich

den gantfen menfch in zich zei ven, en bekend wat
hy
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ly IS , het welke hy in het aardfe vernuft niet kan
Dekennen.

Alzo zal ni'emant denken, dat den boom des Chris-

:elyken Geloofs in hec ryke deezer wereld gezien ohe
Dekend word, het uiterlyke vernufc keiid hem net; en
ot dien fchoonen boom al fchoon in den inwend^gen
mcnlche Üaat, noch twyfeli het aardfe vernuft wel

;

waiu den Geeft Gods is haar als een dwaasheid , zy
k:n die niet begrypen. Of het fchoon gefchied, dac

den H. Geed zich in den uiterlyken fpiegel cpeni, dat

het uiterlyke leven daar in hoog verheugt en van groo-
ce vreugde ndderende word, en denkt: nu heb ik den
waarden gall verkreegen, nu wil ik het gelooven, zo
is doch geene volkomene bertendigheid daar in; want
den Geelt God verblyfi niet alt>d daar in de aardfe Wel
des uiterlyken levens, hy wil een rein vat hebben, en
wanneer hy inwaarts in de geboorte des lichts wykt,
a!s in die rechte Beeltenis, zo word dat uiterlyke leven

kleinmoedig en verfaagt : daarom moet het edele Beeld
altyd in ftryd zyn, en tegen dat uiterlyke vernuft iee-

ven, hoe meer zy ftryd, hoe grooter wuft den fchcos
nen boom; want zy werkt met God. Want gelyk
als een aardfe boom in wind , re^en , koude en hitte

waft; alzo ook den boom des beclds Gods, onder
kru s en droefheid, in angft en kwaal, in fpot en ver-

achting , en groeit op in Gods Ryk , en brengt vrucht
in geduld.

D 2 B:
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De Ziele haar alken tot Chrtflus houdende.

J\\ heeft een duiftemis, door liften twift verwekt^
Des werelds Pergrims weg , zo iwnar en naar bedekt,

In welken nevel noch aan deeze en geene zyden,
Dwa::llicbten waaren , die den Pelgrim vaak verleiden,

Noch heb ik goede moed en hoop, wylik vertrouw.
Zo ik myn oogen recht en flecht op J e 2 u s houw,

Eu zet myn voeten net in zyner voeten treeden,

En voort Ibp in zyn licht, dat ik met goede vreden,
Noch cindMing komen zal ter plaatfe daar ik wens,
In 't rechte Vaderland van d'afgedwaalde menfch;

Al komt 'er dan zomwyl een yflyk monller waaren ,.

En jaagt me een doodfchrik aan; en doopt in zwee^
myn haaren.

Te dichter houd ik my aan Je ^ u s , al myn heil

;

En valt de fmalle weg doorgaans watfcherpen (lei! j
Met doornen dicht bezet, daar vlees en bloed voor-

vreezen.

Te zoeter zal de ruft in 't ander leven weezen»
,

Goddelyk Antwoord.

J k hen het licht der wereld : die viy vol^t en zal in de

dmfteriiilfe nia ^mndelen , viaar zal bet licht des levens

kibhen. Joannes VIII: [2.

Wandelt terwyle gy het licht hebt , op dat de duifier'

irjje u niet en be%ange, Ende die in de duijltrnijfe

*ix>andeli , en weet niet waar by heenm gaat.

Terwyl gy het licht hebt
,
gelooft in bet licht . op dat

gy kinderen des lichts mQvgt zyn, Joan XII: 35-, ^6.

(
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XII.

Uw woord is een Lampe voor mytitn voet, ende

ten Licht voor myntn pad. Pfalm CXIX: loj.

D4 Op
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Op het XII. Zinnebeeld.

Fan de veiUgfie weg om door de dmftere wereld

te gaan in 't eeuwige Vaderland,

Xve Heere fpreekt : Wie my navolgt^ die en wandelt
niet in de duijlemis, Dii zyn Ghril^us woorden, door
welke wy vermaand worden, dat wy zyn leven en
ïeden navolgen moeien, indien wy waarlyk verlicht

en van alle blindheid des herten willen verlolt wor-
den. Daarom zy onze hoogüe vlytighcid, Chriftus

leven te overdenken. Chriüus lecre gaat aller Heiligen

leere te boven : en de menfchen die den GeeQ Gods
hebben, vinden daar in dat verborgen Hemels brood.

Maar het gefchied dikmaals dat veel menfchen kleine

begeerte en vuurigheid bevinden van 't gedunrig hoo-
ien des Euangelinms, want zy hebben dtn Geell van
Chrillus niet. Maar wie Ghriftus v/oorden recht en

volkomen verftaan wil , die moet zich bevlyiigen met
al zyn leven Ghriftus gelyk te worden.

6 Arme verlege Ziele, (laande in 't midden der me-
nigerhande verdeeltheden deezer ftrydende en nydende
wereld, daar de eene roept hier, en een ander daar,

niet weetende waar gy u in deeze duiflernis heenen

keeren zult, houd doch uwe oogen op het Lam Gods,
volgt hem op de hielen , en zet uwc voeten in z> ne al-

Icrheiligfte voetrtappen; leert van hem zachtmoedigheid

en ootmoedigheid; leert van hem liefde, goedertie-

renheid, gehoorzaamheid en lydzaamheid tot 'er dood.

Verlaat alle dingen met u zei ven , neemt uw kruis op,

en volgt hem door een geduurige dood uwer begt-erlyk-
,

heden in waare armoede na ; lot deeze dingen hebt gy
geen licht eens geleerden Dodors van doen, zo uwen
wiüe maar in der waarheid tot God alleen ger.eitit is.

Een goedher tig inenfch vraagden een waaren vriend

Gods,
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Gods, welke den allerlouierften weg waar, om tot

het naafte einde ie komen? waar op hy antwoorde:
de naarte en tekerfte weg hier toe, is dat lyden onzes
Heeren Jezus Christus, dat.de menfche met
groote dankbaarheid en liefde 't zelve in hem draage,
en zich daar in verbeelde, alzo dat de menfche met
alle vlytigheid waarneeme waarin hy noch gebrekkc-
lyk leefd, en in welke dingen hy Chriltas leven on-
gelyk zy, dat hem noch roerd met lief en leed, öle

zelve gebreken zal hy uit liefde affterven, den hoog-
waardigen dood van Chriftus tot een vcrgeldinge, en
zyn wille en luft verlaaten, inwendig en uitwendigi

Dit behaagt God boven alle dingen, die hy van den
menfche eill en begeert. Wie deezen Weg ging, die
zoude de Heere zonder alle twyfel vorderen, in de
allernaafte en verborgenfte wegen, in zyii heimelyk-
Üe, bezonderrte, inwendigllc, zaligde luiiier, waar
in zich niemant zetten moet, voor dat hy deezen weg
eerft heeft gegaan ; door dit fterven der natuur inwcn*
dig en uitwendig aan geelt en aan natuur.

Zo 'wie in dit fierven hem zelven het allergronde-
lyklle en waarachtigfte uitgaat, in dien zelven ontdekt
zich de eeuwige Waarheid het allerblootfte en aller-

klaarfte, en hy word gevoerd in de verborgen duiftCr-
nis : in dat Hilzwygen, in den diepen afgrond, daar
de waare rufle is in God.
Wat loopen wy lang gints en weder, zoekende een

weg daar wy met onze eigen wille, met den ouden
Adam door in 't hemelryk mogtcn ingaan, zo lang
als wy den dood vreezen zullen wy van 't waai e le-

ven verlteeken blyven, een geduuri'^a dood is de rech-
te weg tot God en 't eeuwig leven.

D 5 De
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De Ziele gefladig tegen den Jlroom der

zonden oproeijende.

J\l ben ik moede en mat geroeid,

Op deezen ftroom der londelyke luftcn,

Die üaadig na beneeden vloeid.

Noch denk ik niet te beiden, noch te ruften;

Want deed ik dat een kleinen tyd.

Ik ïag myn werk verydeld en veriooren,

Wy bleeven altoos even wyt,
En kwamen nooit ter plaatfe daar wy hooren.

6 Wyze Stierman geeft my kracht,

En houd het roer des levens in uw handen,
Terwyl wy roeijen dag en nacht,

Door wind en ftroom, zo lange tot wy landen,
Aan 't hoekje daar wy moeten zyn;

*t Volbragte werk laat 2oet en veilig ruften,

Te vroege ruft baard rouw en pyn,
En veel verdriet, dat laat ons nimmer luften.

Roei aan myn geeft, roei aan met moed,
Geftadig werk komt noch wel eens ten ende;
Na 't bitter proeft men beft het zoet.

De vreugt is fchoonft naar droefheid en elendc.

Roei aan myn Geeft, roei aan met kracht,

Tot gy de reis hier hebt volbragt.

Goddelyk Antwoord.

wie volberden zal tot den einde , die zal zalig worden,

Matth.XXlV;i3.

Een
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XIII.

Een ding [doe ik,'] vergietende het geene dat

achter is , ende Jirekkende my tot het geene dat

vooren is , jaage ik na het wit tot den prys der

roepin'j;e Godi^ die van boeen is in Cbrijius Jezus.

Phii. ill: 14.

Op



6o JEZUS EN DE ZIE L.^

Op het XIIL Zinnebeeld.

Fan dsn afvloeijenden Jtroom der Zonden ^ en

hoe de Ziele daar tegen op moet roeijm.

De wereld is een vloeijende droom , die met

al haare welluften, begeerlykheden , voorfpoe-

den en tegenfpoeden , alles wac op haar vaare,

geduurig nederwaarts dryft. Op deezen droom
bevind zich de Ziele in den ouden fchuit van 't

verdorven vlees en bloed , daar is haar de wacht

bevoolen , om zonder ophouden tegen deeze

Iterk dryvende rivier op te roeijen , indien zy

eens begeert te komen aan het hoekje van waaie

ruft en vrede. Maar och ! wat koft het al zweers

en fchrikken ! wat waaid 'er menigen ftorm over

haar ! wat doet zich menigmaal een duiftere lucht

op, zwanger van blikfem en donder! wat floot

zy dikmaal op een verborgen klip! \mzi vallen *er

niet al regenvlaagen op haar, en hoe word zy

zomwylen zo nat van de overflaande baaren,

doch dit alles getrooft zy zich , door de vafte

hoop op een zeer goed en heilzaam einde. En
zomtyds komt 'er ook wel een bezonder fchoone

én vriendelyke zonnefchyn , waar door zy ver-

kwikt word, en grypt een nieuwe moed; onder-

tiiOren houd de Heere het roer in zyne handen,

en behoed haar voor ondergang: want buiten de

beilieringe Gods, was doch al haar moeiten en

ar-
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arbeid verinoren ; maar zo lange als zy naarftig

roeid mee de riemen van goddelyke begeerten,

bidden en fmeeken, en haare krachten gecrouwe-

lyk aanlegt, zo wykt de goddelyke beftieringe

niet van haar , tot dat hyze gebragt heeft in be-

houden haven , daar een eeuwige rufte voor haar

is bereid.

I\Liar wie nu op deczen droom des werelds te

onUillig en te traag is om te roeijen, die word
gediiurig zonder rtillban neder-gedreeven , en
ter>vyl hy zich vergaapt aan het zwemmen der

viiïen, aan het vliegen der vogelen, aan de lus-

tige en vermiakelyke oevers, boomen, bloemen,
bergen en gebouwen , zonder bekommert te zyn
waar hy noch belanden zal, zo komt hy aan hec

einde, en doet een vervaarlyken val in den af-

grond der Hellen.

Och ! dat wy alle wys waaren , en ons begaven
na dat einde daar ons de goede God toe gefchaa-

pen heeft. Och ! hoe veel beter is 't hier te ar-

beiden, en namaals eeuwig te ruften, als hier

den tyd te verwaarloozen , en namaals te zyn af-

gefcheiden van God, van alle goed.

De meelle en groodle nood van allen die de
verdoemden hebben zullen, is deeze, naamelyk,
diit zy van God gefcheiden zyn: want wie dac

voelen zal van God eefcheiden te zyn, die zal

helfc pyn voelen. God i.s wezentlyk alle goed;
en daar is geen goed dan God, en die van zulks

beroofd is, en hecfc niecs. Daarom fpreekc men:
hy is arm die ter Ueilen vaare,

Den
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Den Spotter zegt : Ik hoorde wel veel van de

Helle, maar ik zag nooit iemant die 'er geweefl:

was, ik weet ook geen weg in de gantfe wereld

die daar hecne gaat. ó ! Ik zag wel iemant die

daar geweeft is, en op den weg wandelt gy den

gantfen dag. Dat een blind gebooren tot u zei-

de: ik hoorde wel veel van de nacht, maar ik

heb hem nooit gezien , zoud gy daarom wel twy-

felen of *er ook een nacht was? ja al was het

gantfe land vol zulke blinde , en gy waart alleen

maar ziende , zo zoud gy daar noch niet aan

twyfelen. Gy zyt blind aan de eeuwigheid. De
Hel is overal tegenwoordig; zo u in 't fierven

het licht der Zor^e ontgaat , en gy het licht Gods
niet in u hebt fchynende, zo (laat gy midden irt

de eeuwige duifternis*

JE
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het tweede deel.

De Ziele , door een getrouwe voort-

gang langs den weg der bekeeringe,

is door Gods genade gekomen tot

het fchouwende leven, en fpreekt

veel hooge en dierbaare Waar-
heden 5 tot ftichting van

haar naaften uit.

De verboTgentheid des Heeren is mor de ^eene dis

hem meezen, Pfalm XXV; 14.

Ds
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De Ziele ruftende van alle uherlyke memg'ouU

, tüghedm, waakt met bet inwendige

ooge des gemoeds.

m\\ fchyn ik voor de wereld dood,
En van het leven afgefneedcn.

Och neen! och neenl dat is geen noodj
Ik flaap in. d'uiterlyke leden,

'
Ik rad van al het aards bedryf.

Van alle wereldlyke vireelden

En welluft, voor het dierfe lyf,

Van menigvuldigheid en beelden

;

Zo ilaap ik , maar myn harte waakt,
Op God en Goddelyke dingen,

Op dat als my den Heer genaakt,

Hv my niet vind in fluimeringen.

[k flaap, maar 't oog van myn gemoed
Is aUyd open en verheven,

En fchouwd in God het eeuwig goed,
Het eeuwig licht, en eeuwig leven.

Och! ja myn vlees flaapt lo maar voort,

Ën zinkt noch dieper in 't vergeeten.

Van al wat niet in *t hert behoord.

En dat den Geeft niet diend te weeten.

Ach! was met my de wereld dood,
In een vergeetenheid der zonden!
De gantle menfchheid wierd vergood,

En 't rechte leven wierd gevonden.

Goddelyk Antwoord.

w aakt ende bid , op dat gy niet in verzoekinge en

komt. Mauh. XXV1:4^
Ik
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XIV.

Ik Jlicp, maar vau herte 'xaalte. Hoogelicd

2.

%
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Op het XIV. Zinnebeeld.

Fan het vsaaken des Geefles»

X^'Jliepi maar myn herte waakte, Hoogelied V: 2.

Ik rulle van wereldlyke verlaltingen, nadien de zin-

nen genoet^zaani ingefl «apen zyn ; maar ik begeer die

toekomeiTde, en zoek de eeuwige dingen, alzo llaap

ik, en alzo waak ik.

De rechtvaardige flaapt, aangaande het kwaade, en
alle begeeïlykheden des vlees; maar hy waakt in de
deugden.

Het vlees moet flaapen , het geloove waaken : de lus-

ten des lichaams moeten flaapen, en de voorzichtigheid

des herten moet waken.

De Heib'gen verachten alle aardfe dingen, enverlaa-

ten het gewoel des werelds ganisen gau , niet urn dat zy
lui of traag zyn, maar zy werken inwendig, en bevJy-

tigen zich om in hclherieaan tefcnouwen, wat dat zy,
en waarom zyiyngefchaapen, wantzv lliapen niet om
<laï zy moe ie 7 yn, maarzy ruien vande vergankelyke

dini'en, op dat xy te vryer de eeuujge betrachten zouden.

De flaap is een evcnbecl d des dc^ods , want door den ilaap

houd alle werking der zinnen in het lichaam op, en de

menfch komt in een vergeetenheid aller zorgen, de

vrteze wordt gedempt , de toorn neder geleidt , en de be-

vindelykheid van alle verdriet word affc^efneeden. Dasr
\an leeren wy, dat die geene, welke zegt, dat zy mc|
?iet licnaam flaapt, en met het gemoed waakt, boven
h.^.ar zslven is verheven geworden ; watitin diegeeneiii

'vvelkcn het gem^-ï'd'alleen lecfd , en die van geen ^tm\'
djlykheid bedrorfj is, word die l''chaamelyke natuur

genoegzaam do>r een flnp bevangen, en het geiigt

waarlyk door ecaruitetüei^eloüken: Aisdanishet oog
der
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der Zielen vry en ontbonden , en laar zich metorder-
fche'd 7,ien. Schnuwd alleen die dingen i^an , die hooger
lyn dan de zicht.'^iare : als dan is het gehoo'- genoegzaam
dood en argeftorv^n, als het geene zvn v^erkinge ver-

looren heeft. Maar het gemoed houd zich bezig met
dingen, die het vernuft ver overtreffen.

De krachten daar de Ziel mede werkt, zyn recht als

Kamenieren, die haar leiden in dat hooijftehaares zelfs;

voor de flaapkamer haares eeo'A igen Konings. En als

de Z'ele met haar krachten opgeheven is, inVhoni^lle

boven alle gefchaapene dingen , en vriendelyk vanhaar
beminde word omhelsd, 20 moeten de krachten wyken
en ruften van alle werkelykheden , en de Ziele word
doDrvloeid van den Geell Gt>ds,en de zaligheid gewerkt
in meniger, ja in duizenderlei manieren, en dan ge-

voeld zy in de liefHev^nende kracht een trek des Heiligen

Geelles; als een levende fontein, die vloeid met rivie-

ren der eeuwiger zoe tiheid.

Als de Ziele zo hoog in het Tchtkomt, dathetver-

fland verblind word, ^elyk dat roge van de klaar^^e-'d

der Zonne, zo onifangt zy boven de ^erltandclyke

kracht een fimpel ooge, open gelooken inde werkelyk-
heid der liefhebbende kracht ; welkooge, ivier een firn*

pel aanfchouwen in die geeiielyke klaarheid zier , al wat
God is eenvuldigl) k. Maar wat den geefr des menichen
dan gebeurt, en wat hy tckend op die t\d

,
dat en is

niet met woorden uit te fpreeken, nochtehy en bekend
dat zelve niet volkomen, als hy wederiot zich zei veij

komt.

Ei Di
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De verlichte Ziele /preekt , hoe , of op welk een wyie
dat God de zonden vergeeft.

JL/e naare duifternis en word niet weg genomen

,

Zo lang het morgenlicht verbeid van op té komen.
Bedriegt unier,6menfch!gy word geen zonden kwyf,
Zo lange als gy nog den ouden Adam 2yt

*t Is al bedrog: daar helpt geen bidden nog geen fmeeken,
Indien gy niet en wilt uw valfe wil verbreeken;
Hy troofte u ook wie wil, 'i is leugentaal en vals,

Gy hond den laft van al uw zonden op den hals;

Als Chriftus rysd in't hert,dan word de nagt der zonden,
En alle duirternis, in 't godlyk licht verflonden:
En zo dat wezemlyk niet beurd in deezer tyd,
Zo blyft uw arme Ziel een nacht in eeuwigheid.

Het gaat 'er zo niet toe, gelyk gy hier wel hoorden,
Dat een misdaadig menfch , zyn fchnld's door Konings

woorden.
Uit gunfl vergecven wierd, daar hy niet beter werd,
Maar bleefeen fchalk,een diefof moorderin zyn hert,

Neen, 't moet 'er anders gaan: een brandend vuur des
Heeren

,

Moet d'ouden boozen menfch tot ftofen as verteeren

,

Dsar groend een leven uit , dat God in Chriftus mind.
Van alle fchuld onilaft en aanneemt voor zyn kind.

Goddelvk Antwoord.

w<aft ü , reinigt u , doet de boosheid uwer handelingen
van voor myne oogen nxeg, laat af van kwaad te doen,

Leerd goed doen . enz. Komt dan^ en laat ons i'zaamen
reebten , zeid de Heere : Ai voaaren uvce zonden als jchar»
laken, zy zidlen wit voorden alsfneeuw, al voaaren zy
rood als karmozyn , ^s;^^ zidle» worden als [witt?] ivolle.

Jezaias 1; i6, ly^ i8r

In-

'Êf.i
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XV.

/ /.

Indien wy in het licht wandelen , gelyk hy in
het licht is, zo hebben wy gemeefjfcbap met mal-
kanderen

, en het bloed van ^ezus Chrijïus zynes
Zoom reinigt ons van alle zonden, i Joannes 1: 7.

S G^
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Op het XV. Zinnebeeld.

Fan het vergeeven der Zonden*

w.anneer Chriftus opftaat, ïo derft Adann Wan-
neer de Zonne opgaat, zo word de nacht in den dag
verflonden, en daar is geen nacht meer, alzo is de
vergeevinge der zonden.
6 Zoekend en begeerig gemoed, dat daar hongert en

dorrt na het Ryke Gods , merkt doch den grond wat u
gcweezen word: Het is niet zo een licht ding een kind
Gods te worden, gelyk men meent , daar men het ge-

weeten in deHiftorieu voert,zich aho metChriltus lyden
en dood kittdt; daar men de vergeevinge der zonden his«

toris leert, gelyk een wereldlyk gerichte, daar iemant
zyn fchulduitgenade vergeven werd, of hy fchooneen
fchalk in zyn hert blyft: het is alhier heel anders, God
"wil geen huichelaars hebben , hy neemt de zonden op zo
een wys niet van ons, indien wy maar aan de weten-
fchap hangen, en ons met Chrillus lyden trooüen,
daar wy mcthetgeweeten indegruuwelenblyven Het
hiet : gy moet nieuw gebooren worden, of zult niet in

het RykeGods komen. Dat zich iemant wil meiChrilius
lyden eu dood kittelen, en hem dat toe eigenen, en wil

do<; loeizyneii wille onwedergebooren in den Adamfen
inenfch blyvcn , die doet even gelyk iemant die zich zel-

ven trood mtt deeze gedachten, dat zyn Heer hein zyn
land fchenken zal , onaangezien dat hy zyn Zoon niei en
is, en den Heer het zyn Zoon alleen belooft heeft : alzo

is 't hier ook, wiltgyuwes Heeren land bezitten , en tot

een eigendom, hebben,zo moet gy zyn rechte Zoon woc»^

den; want den Zoon des .üenitmaagds en zal nieterven

met de vrye. Den Hillorien zoon is een vreemdeling,gy

moet uit God in Chriltus gebooren worden, dat gy een

liefe-



HET TWEEDE DEEL. ^
ifefelyken Zoon word, als dan zyt gy Gods kind, en
een erfgenaam des lydep.s en ftervens vanChriftus?Chris-
tus dcod is uw dood, zyne opftandingeuitdengraveis
uw op'tandinge, zyn hemelvaart is uw hemelvaart, en
zyn eeuwig Ryk is uw Kyk; indien gy lynrechtenZoon
uit zyi vlees en bloed gebooren zyt, zozytgy een erf-

genaan^. van al zynegoederen, anders kont gy Chriltus
kin^d erfgenaam niet zyn.
Zo latge als dar aardfe ryk in uw Beeltenis fteekt,

zo zyt gy des verdorven Adams aardfe Zoon: dair
helpt geen huichelery Geeft zulke zoete woorden
voor God a!s gy v/ilt, zo zyt gy doch een vreemd
kind, en Gods goedeien behf^oren u niet toe, tot dat

gy nnet den verlooren Zoon weder tot den Vader
komt , mtt een recht berouw en waare boete over
uw verlooren erfgoed: daar moer gy met den willen
geeft uit heiaarüfe leven uitgaan, en den aardfen wil-

le verb^eeken, het welke zeer doet, met hec gemned
en den willci geeft zyn waarden fchat verlaaien, daar

t(^e den willen geelt getiooren vi^as, en moet in Gods
willen 'ngaan, aldaar zaait gy uw zaad in Gods Ryk,
en word in God, als een vrucht die in Gods akker

wa(>, nienw gebooren, want uw willeontfangt Gods
kracht; Chrilio: geellelyk lyf, verftaat hemelfe we-
zentheid, die de eeuwige diepte vervuld, en daar vari'

wad Q een nieuw geeüelyk lichaam in God, dat deti

tyd deeaes levens, in 't aardfe grove lichaam veroor-

gen fteekt, gelyk b;t goud in eenen fteen, alsdan zyt

gy Gods kind , en '^hiiftus goederen behooren u tce.

£ ^ , De
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De Ziek in aandacht over de nieuwe Kreatuif,

X oen 't zaadje fturf in 's aardryks fchoot,
!

En fcheen vergeeten en verlooren

,

;

Toen groenden 't Bloempje door dien dood

.

En kwam gelyk een nieuw gebooren,

Uil duiftere aarde in 't fchoone licht,

Om reuk en verwen voor te draaien.

Begroet van 's hemels aangezicht

,

Met dauw en zonnefchyn in 't dagen
^

Zo walt de nieuwe kreatuur.

Als eigen v/il gaat in 't verderven,

Jn dood en graf, al fmaaki het zuur.

Daar groeni een leven door dat fterven^

Een bloem in 't Paradys zo fchoon,

i\l zien 't geen werelds blind gebooren,

Hy Haat voor God en zynen Zoon,
En ruikt door aller Eng'len kooren.

6 Jezus lief! O eeuwig goed !

Hoe vuurig luft het my te w orden

Een Bloempje aan uw Roozenhoe(^,^

Daar nooii een lovertje verdorden !

ó Heere J f. z y s voert my aan

,

Om altyd in den dood te gaan.

Y
Goddélyk Ant\yóord,

oori^aar , monvaar ^ zegE/ ik z/, zo iemant niet

gebooren en word uit water'^fde Geejl ^ by en kan in

i?et Konivgryke Gods niet inman, Joannes lil: y.

In
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XV!.

In Chrlllm Jezus (n heeft noch Befnydemffe eem^

ge backt, noch Voorhuid ^ maar een nieu-j) ScbspftL

Galaten. VI: 15.

E 5 Os
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Op het XVI. Zinnebeeld.

Van de Wedergeboorte of nieuwe Kreatmr»

G'elyk een fchoone bloem uit de ïwarre aarde, uit

de dood en de verroitinge des Zaads in een ander ele-

ment , de l'jcht door het licht der Zonne verklaard , op-

waft , zo wad de nieuwe kreaiuur het waate beeld Gods,
uit de duiftere grofheid, uit den dood des ouden Adams,
niet voor d'uiterlyke oogen , niei in deeze wereld , maar
in het eenige reine element GoGs dat inwendig is.

El) gelyK de bloem een water in ^ich zuigt daar hem
tyn wezen van wall, zo zuigt de omgewende Ziele met
2yn begeerte dat water des levens in zich , en daarvan

walt hem dat hoogw -a-de edeleen bovcnmaatenichoo*

ne t>eeld de nieuwe kreatuur. V^an dit water moet gy
niet denken dat het maar eenegelykeniszy » maar het is

wezentlyk water, di ch gy zult het ook niet ver^elyken

by dit uiJcrlyke doodeiyke water, ot ook nietmeenen

dat het een rivier oF vloei]ende beek zy , die hier oFdaar

aan een bezondere plaats waare, och neen! dat water

des levens is die bc^melfe wezenthtid, gtbooren vande
xachtmoedighf id der Majedeit Gods , en deeze wezent-

heid het warer des levens vervuld de gantfe eeuwige

diepte der eindeIoo7c Godheid: zodatals Chriflusons

nood op bet water des levens , wy niet en behoeven hier

of ginder, onderx)fbovenieRaan ,maar wy zullen door

dit uitwcndiiie, doorbreekende onze dorüige begeerte

in ód.1 inwendi;^e , daar God overal -tegenwoordig \s , in-

voeren, aldaar is dit water des lev^^ns aan alle plaarfen.

Derechte weg in 'c eeuwig levenisin denmenfch; hy

be^'fi der Zielen wil in die uicerlyke wereld in.uevc^err,

die moet hy nu weder in zich, in die inwendige geelle-

Ivke wereld, daar Güd overal iegcnwoordigis, invoe-

ren»
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ren, en eeten geeltelyk brood, en drinken geeftelyk

water, daar van de nkuwe menfch toeneemt, en een
gertalte krygt.

Maarhy heefteengevaarlykeen 7waaren wegtegaan;
want die omgekeerde wille moet weder inijch ingaan,

en moet door dat fterren en elementen ryk doororeeken :

6 noe word hy aldaa-- gehouden! het moet een groote
crnit zy n geen huichelery , en met den wille in 't fterrcn-

ryk , in deeze uiterlyke wereld te bly ven.

Och! in dit net der uiterlyke weelde blyven de mee(le
menfchen hangen, verlhikt aan haar verdorveluftenen
valfe begeerlykheden , en z\ en breeken niet door tot dat

inwendig, totdatheerlyk RykeGods, en om dat zy dat

oude leven niet willen afiterven, zo en kunnen zy dat

nieuwe nooit erlangen,

Aan een wedergeöooren menfch ziet men uitwendig
geen veranderinge; zyn gedaanieen geüalte des lichaams

is gelyk te vooren , en daarom acht het degrove wereld,
die alles na hnare plompheid wil hebben, voor rook en
wind; doch om dar de nieuwe geboorte van deeze we-
reld niet en is, daarom en kanze ook van deeze wereld
niet verdaan noch begreepen worden.
Maar de nieuwe menfcn is m'/'en Jig in den diepen

grond, daar walizy wezentiyk in den i^uden verborgen,
gel vk dat g ^ud m den groven (teen wad
Zo u uwe oo^r-en geopeni waaren, ten tyde als haar

het uiterlyke vlees en bloed door den dood afvalt, dan
loudgy dir nieuw (cheplel , dat heerlyke en boven maten
fchoone beeld zien Itaan . als een hoog veriierden bloem,
door den dood gegroent en uit^ewalTen, in datvreug-
denryke Faradyb üoCs.

ti



yS JEZUS EN DE ZIEL,

De Ziele wederlegt den ouden Adam*

J.,/en ouden menfch, dat grove beeft,

Bezeeten van een lierren geeir

,

Die nooii in dieper grond en raakte,

Dan in zyn moeder die hem maakte, ^
Sprak niyn gemoed met rtouiheid an

,

Waar is die Ichoone hemel dan,
Daarom gy alle vreugd gaat derven.
En ziijkt in een geduurig Üerven,
Zo vraagt een man , die nooit en 7.ag

:

Waar is de Zon ? waar is den dag ?

Gy zyt het zelf, ó menfch der zonden,
Dje ons de oogen houd verbonden ;

Waart gy rein weg met al uw flyk,

Wy zagen God tni 't Hen»eliyk^
En alle Engelen om ons hecne

Dat is geen waan : dat weet die geene.
Die eens door gurdl van *t e^^uwig goed.,

Een oog ontlook in zyn gemoed.
Daarom begeer ik u te laaten,

Zo lang ik kef wil ik u haaten.

En fnyden al uw luüen af,

Tot dat gy my ontvalt in 't graf.

. Godddyk Antwoord.

W a^fl nietgelyk een Paard , gelykeen Muil- ezel , welk
geen verftand en beeft. PfalmXXXU:9. •

De dwaas zeid in zyn berte; Daar en is ^een God,
Pfalm LIll: i.

Een OJJe kend zynen bezitter^ ende een Ezel de kribbe

Tynes Heeren: [viaar'] Izraè'l en beeft gesnkenn^JJe^ myn
-spolk en verjla&t niet, Jczaias 1; 3,

J}0
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XVIÏ.

IJL

De natuurlyh menfche en hegrypt niet de dingen

die des Geejles Gods zyn. H^ant zy zyn hem d'j)aas-

heid, ende hyen kanze niet verflaan, om datze

geejlelyk omhrfsheiden voorden, i Korinchenll: 14.

Op



fï JEZUSendbZIEL.

Op het XVIL Zinnebeeld.

Van het Paradys^ waar het rr, en hoe men
dat befchouwen kan.

H..et vernuft, het welke met Adam uit het Pa-

radys is uitgegaan, vraagf: waar is dat Paradys

aan te treffen? is het ver of naby ? is het in deeze

wereld , ofte buiten de ruimte deezer wereld

boven de Herren ? waar woont God dan met de

Engelen? en waar is dat lieve vaderland; daar

geen dood is? dewyl geen zon en lierren daar in

zyn, zo moet hec in deeze wereld niet weezen,
anders was het lange al gevonden geworden.

Lieve vernuft , niemant kan een ander daar

een (Icutel toe leenen , en of het fchoon is dac

iemant daar een fleu'el toe heefc , zo (luit hy
doch een ander niet op, een ieder moet met zyn

eigen (leuiel opfluiten, anders komt hy daar niec

in: W3nc den fleucel is den Heilis^en Geeft, wan-

neer hy dien fleucel heeft, zo gaat hy in en uit.

Daar is u niers naders als Hemel , Paradys en

Helle, tot welke gy genegen zyt, daar zyt ^y
in deezer tyd het allernaafle by, gy zyt tuiïen

beiden, en daar is lufll'U iedereen geboorte, gy
ilaat in deeze wereld in beide de deuren, en hebc

beide de geboorte in u. God houd u in een

poorte, en roept u; en de Duivel houd u in de

andere poor:e , en roept u ook , met welke gy
gaat,
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gaat, daar komt gy been. Den Duivel heeft ia

zyne hand: macht, eere, welluft en vreugde, ea

den wortel daar in is de dood en vuur. Zo heefi

God in zyne hand: kruis, vervolging, jammer,

armoede, fmaat en elende , en de worrel dier

zelve is ook een vuur, en in het vuur een lichc,

en in het licht die kracht, en in de kracht dat

Paradys, en in het Paradys de Engelen, en by de

Engelen de vreugde. Die logge uicerlyke oogea
kennen het niet zien , want zy zyn uit de aller-

uitwendigfk Geboorte uit deeze üiterlyke we-
reld, en zien maar van den glms der zonne: maar

wanneer den H. Geeft in de Ziele komt, zo baard

hy dezelve nieuw in God, zo word een Paradys

kind, en krygt den fleutel tot het Paradys, die

zelve ziet daar in.

Maar het logge lyf kan daarom daar niet in,

het behoord daar ook niet in, het behoord in de
aarde, en moet verrotten, en in nieuwe kracht,

dewelke het Paradys gclyk i?, inChrillus opllaan

aan het einde der dagen, dan mag het ook in *c

Paradys woonen , en eer niet, het moet die der-

de, die alleruitwendiglle Geboorte te vooren
afleggen, als deezen ruuwen rok, daar ïn vader

A-iam, en moeder Heva zyn gcHaapen, daar in

zy ver meenden wys te worden.

Di



io JE zus EN DE èJiEL:

De Ziele betracht de T^alyheid Godè

J[k meende ook de Godheid woonde verre,

In eenen troon, hoog boven maan en fterre,

En heüen menigmaal myn oog.
Me? diep verzichten naar om hoog;

Maar toen gy « oeHefden te cpenbaaren.
Toen 7.ag ik niets van boven nedervaaren

;

Maar in den grond van mvn gemoed,
Daar wlerd het liefelyk en zoet.

paar kwaamt gy uit der diepten uitwaarts dringerf.

Én, sis een bron, myn dorltig hert befpringen,

Zoo dat ik u, o God! bevond,
Te zyn den iTrond van mynen grond.

Dies ben ik bly dat gy myn hoog beminden,

My nader zyt dan al myn naade vrinden.

Was nu alle ongelvkheid voort.

En 't herte rein gelyk het hoord, '

Geen hoogte, noch ^een diepte zouw ons fcheiden^

Ik fmoli in God, myn lief; wy wierden beide

Een geeft, een hemels vlees en bloed,

De wezenihfid vao Gods gemoed

,

Dat moet gefchicn. Och ! htlp getrouwe Heere,

Dat wy ons gants in uwen wille keeren.

Godclelyk Antwoord.

^^ oude zich iemant in verborgene plaatfen konnen ver'

her^yen, dat ik hem ?üet en zoude zien ,
/preekt ae Heere?

envervulle ik niet den hemel ende de aarde? /preekt de

Heere J^iemias XXHl: 24.

En weet gy niet dat gy Gods Tempel zyt, en de Geejl

Gods in ulieden woont? i Korinihen III: |6.
• Hoe-
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XVIII.

^

Hot'mel hy élet verre en is van een iegeJjk vati

ms. Want in hem keven v:y , ende beij^eegen ons ,

tn zyn nuy. Handelingen XVII: 27, 28.

Islaby u is het Woord ^ in uiven monde en in uw
krte. Romeinen X: 8.

F Op



8a JEZUSendeZIEL.
Op het XVIII. Zinnebeeld.

M,

Fan ds overaï-tegenwoordigheid ^ en

nabyheid Gods»

ozes fprcekt : De Heere onze God is een eenigen

God: En op een andere plaats Haat; f^an hem^
door hem , en in hem zyn alle dingen. Ben ik

fjiet die alle dingen vervuld ? Door zyn Woord
zyn alle dingen gemaakt , wat gemaakt is» Daarom
moet men zeggen , dat hy aller dingen oorfprong

is; hy is die eeuwige onmeetlyke Eenheid, alstac

een exempel: zo ik denke, wat zoude in de plaats,

deezer wereld blyven, wanneer de vier elementen

inet het gefternte en de natuur weg kwam en op-

hield, alzo dat 'er geen natuur offchepfel meer
was? Antwoord: Daar bleef die zelvQ eeuwige

Eenheid , daar uit natuur en fchepfel haaren oor-

fprong oncfangcn. Alzo ook wanneer ik denke,

wat is veel honderd duizend mylen boven hetge-

flernte, of wat is in dieplaatfe daar geen fchepfel

is? het is die eeuwige, overanderbaare Eenheid,

welke is dat eenige goed, dat niets achter hem of

voor hem heeft, dat hem iets geeft, ofneemr, of

daar van deeze eenheid ontftonde, aldaar en is geen

grond, tyd , noch plaatfe, en het is den eenigen God,

of dat eenige goed, dat men- niet uytfpreeken kan.

Alzo verlhan wy dat 'er in de eeuwige diepte'

geen plaatsje zyn kan , al was 'c zo kJein als eea

moftertzaadje, daar God niet wezentlyk in en te-

genwoordig zouw zyn, zo is hy dan ook in myne
Ziele

f<
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Ziele , och ja , en daar over ben ik hoog verheugt $

dat mynGod en rayn Vader my zo na en in my is*

Ach myn God, myn grond, hoe menigmaal heb
ik in myne onverllandii^heid, mee uitgeftrekten

halze na den gefkrnden hemel gezien , en gy vvaarc

zo naby ! ó Jezus, myn fchoonfte lief, nu hoefik u
niet veel duizend mylen van hier te zoeken, wanc
waar uwen Vader is daar zyt gy ook. En dewyl

gy uit alle de krachten uvves eeuwigen onmeece-

lyken Vaders, aan alle oorden, in de eindelooze

diepte der eeuwigheid, van eeuwigheid in eeuwig*

heid gebooren word , zo word gy ook in den om-
trek myner Ziele gebooren, zo dezelve zich nu
maar ledig maakt van degrovigheden, die zydoor
de valfe wille, luft en begeerte had ingezoogen,

en aho de deure open doet, dan gaat gy, ó aan-

kloppende Jezus in, en doorvloeid de gantCe Ziele

met het eeuwig licht des levens, dac gy zelf zyt,

óMyn fchoonfle lief, het luft my noch langer van

u tegenwoordigheid te fpreeken, wanc gy zegt:

zelvar: Ik en tnynTader zullen wooninge maaken by

de gecne die my liefheeft. Joan. XIV: 23. Waar nu

gy, en uwen eeuwiger\, Vader, fcboonfte Lief?

tegenwoordig zyt , daar gaat ook den Heiligen

Geeft van u beiden uit, gelyk'er ook gefprooken

Vv^ord: PFeet gy niet dat gy tempelen des Heiligen

Geefies zyt , die in u woont ^ zo is dan de gantfe god-

delyke kracht na zync eeuwige geboorte in óen

grond myner Zielen, als een levendige fontein

,

indien ik u , 6 zoetfte Jezus, recht lief hebbe , en

ille dingen verlaa:cnde , u getrouwelyk navclge.

: F a
^

Mc.



54 JEZUS EN DÈ ZIEL.

De Ziek fpreeh van haar veezen ^ boe haar God

gefchapcn had, en door welk middel zy

in haar eerjle Jiand mag komen.

Jcen vi'ater ais krirtal, waar op geen koelte fpeelt,

Ontfangi zo fierlyk en Ichoon het zonnenbeeld;

Zo was de fchoone Ziel, de edelüe aller dingen,

"Dit door de wysheidGods een wezentheid ontvingen

5

Een vonk van *t eeuwig vuur, door Ichecnen met
Gods licht.

Een klaaren Spiegel voor het eeuwige aangezicht;

Daar 't eeuwig end'loosEEs, in hoogte, noch in breeté,

Noch eeuw'ge diepten, nooit te gronden noch te meten,

Zich zelve (ehouwde, en vond in een gefchapen beeld»

Dat voor de fchepping in xyn wysheid had gefpeclt.

Dien klaaren Spiegel heeft de valfe luft gefchonden;

Dat kriftalyn gevuld met grovigheid der zonden;
Dien (lillen zuiv'ren grond beweegt uitzyn akkoorf,

En de ed'le Beeltenis 20 jammerlyk verlloord.

Wat zal de menfch nu doen?wat gaat hy beftvoor gangeff

Om dit verlooren Beeld in 't hene weer te ontfangcn?

Êcn Wille , uitgaande van het ecuwig Zielen-vuur

,

Die dryve, als met een zweep, de gantfe kreatuur,

Met al haar beelden uil, en fta de Godheid ftille;

Van alle neig'Iykheid, dat hy volbrengt zyn wille..

Daar is geen and're raad , al koft het wee en pyn
|

Hel moet geleeden, of het moet verlooren zyn.

Goddelyk Antwoord.
^

[Ie *weeten] dat gy zoiidet afleggen ^ aangaande f/r-

roerige *wandelin^e , den ouden menj'cbe , die verdorvem

^ord door de begeerlykbeden der verleidinge , Ende dat

gy zoudet verjiieuwt worden in den geeft uwes ^e-

moeds Ende den nieuwen menfcbe aandoen . die na God
gefcbapen is in "waare recbtvaardigbeid en beiligbeid^

üfei: iV: 22, 23, 24, 0^1
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XIX.

God zeide: Laat ens menfchen tnaaken^ na onztn

teelde i
na onze gelykenijje. Gen: I: 26.

p» Op



8$ JEZUS EN DE ZIEL.

Op het XIX. Zinnebeeld.

Fan de Ziele ^ wat zy eigemlyk is.

^od is een louter Wezen , vnn het welke alle

dingen haar wezen ontfangen. Myn wezen vloeit

zonder middel uit God, en van het wezen vloeit

het leven, en van het leven de zaligheid. Ver-

gadert u en alle krachten der Ziele in dat inwen-

dige der Zielen , dat is , dat wezen , en Ihat (lil
,

j

zo zal God noodwendig inlichten.

Myne Ziele is een Tpicgel , daar in God alle

uuren fcbynt en licht; maar dat ik zyn licht niet

gants gewaar worde in myn Ziele , daar ben ik

zelve oorzaak van, om dat ik my niet onthoude

van alle gefchapen dingen , en myn Ziel niet

bloot daar (lelie , zy word te menigmaal met
uiterlyke dingen vermenigvuldigt, en verhindert

dat zy God in haar zelven niet zien kan.

Zo de fpiegel voor my gehouden word , moec

zich myn geftalte en beeld in den fpiegel inbeeld

den, ik wil of wil niet: alzo ook indien zich de

menfch omleedigt van alle uitwendige dingen,

en dat alle krach:en in het wezen vergadert zyn

,

en de menfch in een vergeecen zyns zelfs en alle.

dingen komt, zo moet God noodwendig inlichten

en inblikken in de Ziele, en een zulken blik i&

beter dan de heele wereld, met al haar goed. In

een fpiegel word een aangezicht geheeld , en de :

gantfe geitalte , maar de natuur en het wezen gaae
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daar niet in. Maar zo zich God verbeeld in de Ziel ^

zo gaat natuur en wezen daar in. In fomraa, die

goddelyke natuur vergiet zich gants in dac blooce

wezen der Zielen , indien zy louter en rein is. Myii

aangezicht met geftalte en ibrm vergiet zich wel in

den rpie2;el , maar myn natuur en wezen gtiat daar

niet in. Maar God giet zich in de Ziel met natuur en"

al zyn wezen: alzo is God in de Ziele, en de Ziel

in God. Den wyn is in het vat, maar het vat niecin

de wyn : maar in de geedelyke onzieniyke dingen

gaat het anders toe. De Ziele is in God, en God
in de Ziele; God is in de Engelen, en de Engelen

zyn in God; dat water is in de beek, maar de
beek is niet in *c water, maar zy zyn gefcheiden.

Chriftus fprak, Den Vader is in iny, ende ik

ben in den leader
, ik en den f^ader zyn in u , en gy zyt

in ons. Al die geeftelyke wezens hebben geen be-

paaling: de Ziele is in *t lichaam en doch aan alle

plaatfen in de wereld , en buiten de wereld. De
Engelen zyn in geen befioten bepaaling, enzymo-
gen ook aan gecne plaats verbonden zyn. God ver-

giet zich noodzaakelyk in de Ziel , zo den menfcb
hem zelver afderft , zich zelven verlochent , en komc
in een onweetenheid zyns zelfs en aller dingen.

God eill: niet als eenebloote, loutere, iydende,

afgefcheiden Ziele; daarom legt de zaligheid niec

aan ons doen , ofwerken , maar aan een bloot louter

lyden, dat ik alle dingen en myn zelven laate, en

legge my (lil onder God, en laat God alles in my
zyn , en blyve zelve niets ; dat is , de nieuwe geboor-

te en rechte bekeering , en dac eeuwige leven.

F 4 .
De
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De Ziele begeert Chrijïus ^ het brood des levens,

wezentlyk in haar te hebben.

Ochoon ik het gantfc huis vervuld met fpyze 2a^^

En dat ik, als een Vee in 't gras, daar iiine lag,

Koch bleef ik onverzaad/t zou myn geen voedfel geven,

pc fpys moeft in my zyn, indien ik zoude leeven.

Numerkt,ónneDrchen kind, dit raakt uw ftandgevi^is:

Schoon de ceuw'ge diepte vol der klaare Godheid is

,

Zo lang het Zielenvuur niet eet van 't Kodd'h k wezen,
Zo lange zal het ook een dorre honger weezen

Gelyk van 't voedftl dat het zaadje in zich trekt.

Een fieriyk Bloempje tot zyn lichaam word verwekt;

Zo word de vuur'ge Ziel met nieuwheid overtoogen.

Indien zy *t wezen Gods heeft waarlyk ingezoogen;

Dat heilig wezen word zo heerlyk om *t gemoed,
Een fchoon en geeft'lyk lyf van hemels vlees en bloed.

Daar brand zy eeuwig in, en geeft uit haar verteeren

Een lichten klaaren Geeft, een fpiegel voor den Heere.

Dit is den nieuwen menfch, die in den ouden fteekt.

Als 't goud in ecnen fteen ; wanneer den ouden breekt

,

Dan Haat den neuwen bloot, voor God endeEng'len
kooren

;

Zo word,door 't recht geloüf,de rechte menfch geboren.

Het recht geloovc blyftniet Hechts van buiten ftaan :

Maar breekt door alles heen , en grypt de Godheid aan.

Die moet haar voedfel zyn,en kracht,en wysheid geeven,

pat is haar brood en wyn, en fpys voor 't rechte leven.

Goddelyk Antwoord.

J k ben bet brood des levens : die tot my komt , en zal

geenszins hongeren , en die in my geloofd , en zal nim»

mmeer dorjlen, Joanncb Vi: 35-,
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XX.

/ T.

Ge'tyi een hert fchreewjot na dt w.iterjïrooinen

j

alzo /chreeuwt myn Zitle tot u, o God.

Myn Ziek dor/let na God, na den levendigen
Ctd. Pfalm XLII: s, 3.

F Op
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56 JEZUS EN DE ZIEL,

Op het XX. Zinnebeelcf.

Hoe dat wy Chrljïus wezentlyk in ^ns

moeten hebben.

j\\\t vochtigheid die van buiten is kan den boom
riiet helpen, maar de vochtigheid die hy in lich trekt,

geeft hem leven, wasdom en vruchtbaarheid.

Of het overal vol van Ohriftus was , en Chriftus was
of kwam niet in my , zo mogt het my niet helpen , ik

was en bleef een verdorven en vruchieloozen boom.
Dit is een Chriften: die met den inwendigen grond,

gemoed en wille zich treeft tot de gefchonken genade
in Cbrijtus Jezus ingewend, en in den wille lyner

Ziele geworden is , als een jong kind , dat alleen

haakende is na de borden des moeders, dat een dor ft

na de moeder heeft, en des moeders bord luigt,

waar van het leefd.

Alzo ook is deezemenfch alleen een Chriften, wiens

Ziel en gemoed weder in die eerde moeder, (waar
uit des menfchen leven onifprooten is , als in dat

«cuwige WooR» , het welke zich met de rechte

melk des heils heeft in onze, aan God blinde menfch*
Jieid geopenbaard,) ingaat, en deeie moederlyke melk
in zyn hongerige Ziele drinkt, waar van de nieuwe
geeftelyke menfchheid ontüaat.

Want dat is alleen een Chriden, in wien Chridus

woond, leefd, en is, in wien ChriÓus na den inwen-
digen grond der Zielen , is opgedaan en leevendig

g.eworden , die daar Chridus overwinninge tegen Gods
iborn, ook helle, dui-vel, dood en zonden (als Chris-

tus menfchheid , lyden , derven en opftanding) in

zynen inwendigen grond heeft aangetrokken, daar het

zaai der vrouwe, als Chdftus in zyne overwinning,
•

in
j
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m hem ook overwint , en de flange in des boezen
vlees wille dagelyks den kop vertreed, en de zonde-
Ijke lult des vlees dood.

Want in C H R I s T u s alleen worden wy ten god-
delyken kindfchap en Chriftus erven aangenomen;
niet door eenen uiterlyken vreemden fchyn eener be-

zonderlyk genaden aanneeming, door een vreemde
verdier.Üe ecner toe^ereekende genade van buiten:

maar door eene kinderlyke, inwoonende, geleeder-

lyke, wezenilyke genade, daar des doods overwin-
naar, als Chriftus met zyn leven, wezen en kracht in

ons , van onzen dood opflaat, en in ons heerft en
werkt, als in een ranke aan zynen wynflok, gelyk de
Schriften der ApoHelen doorgaans betuigen»

Dat is geen Chriften, die zich alleen met het lyden,
ilerven en de voldoening van Christus trooft,

en hem dat zelve als een genaden gefchenk toerekent,
en evenwel een wild dier onwedergebooren blyft,

zulk een Chri[len is een iegclyke goddelooze. Want
een ieder wil gaarn door een genaden gific zalig wor-
den : den Duivel woude ook alzo door een van buiten
aangenoome genade, wel gaarn weder een Engelzyn.
Maar dat hy zoude omkeeren, en worden als een

kind , en uit Gods genaden- water der Liefde en H. Geeft
nieuw gebooren worden, dat fmaaki hém niet: Alzo
ook den tytel ChriÜen niet, die den genaden-mantel
van Chriftus wel omhangt, maar in de kindsheid en
nieuwe geboorte ma.i< hy niet ingaan, nochtans zegt
Chrjdus, d'Xt hy anders hei Kyke Gods niet en mag

Vt
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De verlichte Ziele verklaard het uiterlyke vernuft

het affcheiden eenes rechtvaardigen,

VyR welk een wyie of eene Ziel,

Die Gods geboden rein bewaarden.

Na dat haar vlees en bloed ontviel,

Ten hemel vaard van deeier aarden?

Zo vraagd het oude Adams kind.

Dat alle wysheid heeft verlooren,

Aan God en *t Vaderland zo blind,

Als hier op narde een blind gebooren.

Wanneer de Ziel 2o gants en gaar

Haar telf ontiinkt, en houd zich ftillc.

Dan wrord de Qodheid openbaar,

En vtroont in haar gelaaten wille;

Ontvalt haar na het vlees en bloed,

Dari is 2y met Gods licht doorfcheenen,

Als *t yier met eenen heeten gloed,

pat is Gods hand; waar zouw zy hcenen?

Zy is met heerlykheid gekroond,

En xelf den Tempel en den Hemel

,

Daar God met zynen glans in woond,
En zynen Geeft met zoet gewemel.

Het hemelryk is zonder maat,

Qelyk als boven 7.on en llerre.

Zo wel ook hier, daar de aarde (Iaat,

Jn de eeuwigheid is na noch verre.

Goddelyk Antwoord,

Ji_je^^et den rechtvaardigen , dat bem [hem'] nvel

paan zat; dat zy de vrucht baarer mrken zullen eeten.

^^ai4S lil: 10.
2^^
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XXL
^3

TT.

Zalig zyn de dooden , die in den Heere flerfjen ^

van nu aan : Ja , zegt de Geeft , op dat zy ruften

mogen van baaren arbeid : ende haan werken volgen

mft haar. Openbaaring XIV: 13.

Of



5>4 JEZUS ÈN DE ZI EL. !

Op het XXI. Zinnebeeld.

Hoe \ zich met een vroome Ziek verheud, in

*t af/ierven des Lichaam:.

Dat uiterlyke vernufc fpreekt: de Ziele, wan-
neer die van liet lichaam feheid, vaart zy dan niet

in den hemel of in de helle, gelykmenineenhuis

ingaat, of gelyk men door een gat in een andere

wereld ingaat

!

Antwoord. Neen, daar isgeeninvaarenopzulk

een wyze , want hemel en helle is overal-tegen-

woordig: het is maar een inwendinge des willens,

of in Gods liefde, of in Gods toorn, en zulks ge-

fchied in den tyd des lichaams, daar van Paulus

zegt: Onze wandeling is in den hemel EnChriilus

ook fpreekt : Myne Schaapen hooren myne[iemme , en

ik kenne haar, en 2}' volgen my,enjk geeve haar dat ceii'*

wige leven , en niemant zalze uit myne handfcheuren.

Zo vraagt het vernuft: Hoe gefchied dan zulk

ingaan des willens in den hemel?

Antwoord. Wanneer zich de wille te gronde

God overgeeft, zo verzinkt hy buiten zyn zelve,

buiten alle grond en plaatfe , daar alleen God open-

baar is, werkt en wil, zo word hy hem zelve een

niets na zynen eigen wille: alsdan werkten wil

God in hem, en dan woont God in zynefigehaten

wille, daar di^pr word de Ziele geheiligd, datzyiii'

de goddelyke rulle komt. Wanneer nu het lichaam

verbreekt, zo is de Ziele ^met goddelyke liefde:

doordrongen, en met Gods licht doorfcheenen

,

h'^ ge-
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gelyk dat vuur een yzer doorgloeid, daar van hec

zyne duiiteheid verlieft. Dat is Chriftus hand,
daar Gods liefde de Ziele gants doorwond en in

haar een fchynend lichc en nieuw leven is, zoiszy

in den hemel, en een tempel des H.Geeftes, en is

zelver Gods hemel, daar in hy woont.

Dat uicerlyke vernuft fpreekt : Hoe komt het dan

dat die heilige Ziele in deezertydzulk lichten zulk

een groore vreugde niet volkomen mag bevinden?

Antwoord. Dat hemelryk is in de Heiligen in

haaren geloove werkende en bevindelyk , zy voelen

Gods liefde in haaren geloove, daar door zich de

wille in God overgeeft: maar dat natuurlyke leven

is met vlees en bloed bekleed , en ftaat in den tegen-

zet van Gods toorn , met de idele lufl: deezer wereld

omgeeven , welke dat uiterlyke doodelyke leven

(leeds doordringt : daar op de eene zyde de wereld

,

op de andere zyde de Duivel, en op de derde zyde

den vloek des toorns Gods , in vlees en bloed , dac

leven doordringt en zift , daar door de Ziele dikmaal

in angftllaat, wanneer alzo de helle op haar dringt^

en zich inhaarwilopenbaaren; doch zy verzinkt in

de hoope van Gods genade , en Haat als een fchoone

rooze midden onderde doornen, tot dat het ryke

deezer wereld van haar afvult in 't derven des lich-

haams: als dan word zy eerft recht in Gods liefden

openbaar, wanneer naar niet meer verhindert» Zy
moet deezen cyd met Chridus in deczQ wereld

wandelen \ Chridua verloll haar uit haafe eigen hel-

le , nadien hy haar mee zyne liefde doordringt , en by
haar in der hellen Iha: , en haare helle in den hemel
Veranderd. Dg



95 JEZUS EN DE ZIEL,

De Ziele /preekt van den Jiand der

godkozen.

iVlaar ach! wat onderfcheM is dh!
Den goddelooïen geeft 7yn wille

In handen van den helfen fniit.

Die kwaadc mee fier houd hy ft il Ie,

Die fteekt zyn Ziel in 't brandend vuur.
Van boosheid, leugen, nyd en tooren.
En al wat meer van die natuur.

Door 't ryk des afgronds word gebooren.
Die idelheden met elkaér,

Te zaam geknoopt en va ft verbonden,
Die Worden in hem openbaar.

Nu is zyn Ziel een huis der zonden;
Want zy doordringen 't gants gemoed.

Met haar natuurelyke krachten,

Gelyk het vuur een yzer doet.

b Menfch! te groot om weinig te achten,
Hoe loopt gy zelf in uw verdriet,

In eeuwig jammer en elende,

Dat wil dien goeden Vader niet,

Hy fchiep u niet tot zulk een ende.

Goddelyk Antwoord.

W ee den godloozen , bet zal Ifjetn] hvaalyk gaan

:

'Want de vergelding^ zyner banden zal bem gefchuden»

Jezaias \\i: ii.

West
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XXIL

tFeet gy niet dat wien gfu Zchenjlelt totdienfl'

\Kecbten ter gehoorzaamheid^ gy dienjtknechten zyt

j

dss gesnen dien gy gehoorzaamt ^ ofder zonde tot de

\
dood ^ cf der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Homeinsn VI; i6,

G Op



9S JEZUS EN DE ^IEL
Op het XXII. Zinnebeeld.

H
Hoe het met een godlooze Ziele gaat , als baar

het lichaam afjierft.

,oe gaat het dan met den godloozen?

Antwoord: Die godlooze Ziele wil in deezertyd

Ifiiet in de goddelyke gelaatenheid haares willens

gaan, maar gaat gedüurig in eigen luft en begeerte,

in de idelheid en valsheid , in des duivels willen ; zy

vat maar boosheid, leugen, hovaardigheid, gie-

righeid , nyd en toorn in zich , en geeft haaren wille

daar in: die zelve idelheid word in haar openbaar en

werkende, en doordringt de Ziele gants en gaar,

l^elyk een vuur dat yzer. Deeze kan niet tot godde-

lyke rulle komen , w^1^t Gods toorn is in haar open-

baar: en zo zich nu het lichaam van de Ziele fchei-

det , zo gaat eeuwig berouwen en vertwyfelen aan

;

v/ant zy bevind, dat zy gants zulk een angftelyken

gruuwel geworden is, enfchaamtzich, dat zy zou-

de met haaren valfen wille tot God indringen
, ja zy

kan ook niet , want zy is in den grim gevangen , en is

zei ver een loutere grim, en heeft zich daar midden

i-ngeilooten door haar valfe begeerte, welke zy in

zich heeft verwekt. En dewyl Gods licht niet in

haar fchynt ; en zyne liefden haar niet beroert , zo is

zy een gróote duilternis , en een pynelyke angdely-

kè Vuur-wel, en draagt de helle in zich, en kan

dat licht Gods niet zi'en. Alzo woont zy in zich

j-.elven in der hellen, en daar en behoeft geen in-

vaaren, want waar zy immermeer is, zo is zy in

der
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der bellen , en of zy zich veel honderd duizend

mylen konde van haar plaats begeeven, zo is zy

doch in zulk een vvellinge en duiflernis.

Dat uiterlyke vernuft fpreekt : Hoe komt het dan

dat de godlooze in deezer tyd de helle niet voelt*

dewyl hy zo na, ja in den menfche zelve is?
''

Antwoord : Hy voeldze wel in zyn vals geweten

,

doch hy verflaat dat niet, want hy heeft noch de

aardfe idelheid, met dewelke hy zich verlüftigd,

daar aan hy vreugde en welluft heeft ; ook heeft dat

uiterlyke leven noch dat licht der natuur, daar in

zich de Ziele verkidigd, dat alzo dat pynigen niet

raag openbaar v/orden. Maar wanneer het lichaani

llerft, zo kan de Ziele zulkentydelykewelluftniec

meer genieten ; en zy heeft ook dat licht der uiter*

lyke wereld verlooren: alsdan tlaat zy in eeuwige

dorft en honger na zulke idelheid , met welke zy

zich alhier heeft vermaakt, en zy kan doch niets

bereiken, als maar zulk een valfe ingevatte wille,,

het welk zy in deezen leven te veel beeft gehad , en

zich doch niet laat vernoegen, dat heeft zy alsdan

te weinig: daarom is zy in eeuwigen honger en

dord: na idelheid, boosheid en lichtvaardigheid:

zy woude altyd gaarn noch meer boosheid doen,

en heeft doch niets daar in, ofdaarmeêzydatkan

volbrengen, zo gefchied zulk volbrengen maar in

haar zelven, en zulk een helfen honger en dord

kan eer niet gants openbaar worden, eer haar hec

lichaam afilerft , met het welke zy alzo in weiluH

heeic geboeleerc, het welkehaar toevoegden waar

na 2y belull v?a%

G 2 De
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De Ziek houd haar naaften voor , het onruflig zwer-

ven , en hoe zy tot ^vaare rujie zouw mogen konten^

tjoe topt de Ziel, en zoekt met vlyt te ruften.

Nu hier, nu daar, in veelderleye luften,

In geld, in goed, in weelden en in pracht,

In eer, in roem, in heerfchappy en macht,

^In luft des vlees, in drinken en in eeten,

In lift, in kon ft, in wysheid en in weeien ;

Maar al vergeefs , zy vind haar rufte niet,

Gelyk men 't klaar aan kleine en grooten ziet»

Zo zwerft een fteen, van zyne plaats geheven.

En door een hand met kracht om hoog gedreeveii»

Hy vind geen ruft eer dat hy leid op de aard,

Zyn ei,ö;en grond , dies valt hy nederwaart.

ó Arme Ziel , zo ver van huis en erven

,

Ziet hier een beeld van uw elendig zwerven,
Vielt gy met krachr op God, uw eerfte groiid,

Het was gedaan, gy vond uw ruil terftond;

Poet gy dai niet, zo moet uw eeuwig leven,

6 Arme Ziel, in eeuwige onruft zweeven;
Dat is een vrucht te bitter en te wrang

,

Bcvienkt u recht , het eeuwig duurd zo lang.

Goddelyk Antwoord.

Jijy zullen rujlen op baarejlaapjleden, een iegeïyk die

[iii] zyn oprecbtigbeid geiJoajidelt beeft.

De godlooze , zeid myu God , en hebben geenen vrede*

Jezaias LVJl: 2, iu

Lant
ld
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XXIIL

Laat ons dan ons benaarjligen om in die rujle in u
gaan : op dat niet iemant in dat zelve exempel der

ongeloovigheid en valk, Hebr. IV: 1 1.

G^ Cp



102 JEZUS EN PE ZIEL:

Op het XXIII. Zinnebeeld.

G
Fan de ecn'ige ruftplaatfe der Ziek,

"LDcIkc die iS'

een dlrg en heeft rude voor dat het is daar het

t'hiiis hoord, dat is, in zynen eerden oorfprong.

Werpt een Üeen om hoog, hy zal weder teraarde

vallen, hy zal nier rullen voor dat hy weder op de

aarde leid, want de aarde is zyn fublbntie enzyn

oorfprong. Ons lichaam, dewyihetookeenaardfe

fubllantie is, en zal mede niet rullen voor dat het

weder in de aarde is: Moar onze edele Ziel , die

een Geeft is, en na het beeld en de gelykenifTe

Gods, van God gefchapen, en een eeuwig wezen
in God gehad heeft, die is altyd ongeruft en on-

getrooft eer dat zy in Cpd rijft , en met God ver-

eenigd is.

Dat vuile aardfe vlees mag haar wat bedriegen,

verleiden, en met hem ter aarde nedertrekken,

en een tyd lang met tydelyke vermaakeiykheden

,

en vleefelyke wellullen onderhouden; maar alszy

weder tot haar zelven keert , en in haaren grond

ziet, dan zucht zy weder als een balling die uit

*zyn land verrtooten is, en als een kind dat zyn Va-

der verlooren heefc: Want de Ziele is van God zo

edel, fübcyl, geefielyk en goddelyk gefchapen

,

dat haar geen dingen kan verzaadigen , en in vrede

doen ruften, dan God zelve; want als zy in God
ïïiec ruft, zoo is zy aicyd onverzaad en ongeruft.

: : Zo'
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Zo roept nu God zo vriendelyk, de edele Ziele,

die 't (^als een duive) alles overvloogen, en nergens

rulle gevonden heeft , tot zich , zeggende : Komt tot

my alle die belaft en belaaden Z'^t , ik zal u verkijoikken.

Komt tot God, in alle dingen hebt gy rulle ge-

zocht, en niet gevonden. Komt tot God, in hem
zult gy zalige rullen vinden, want hy is uw God,
uw oorfprong; hy is de eeuwige rulle der zalige

geeflen. Gy hebt een eeuwig ongefchapen vvtzeii

in hem, en een gefchapen wezen van hem; daar-

om alle fchepfelen die met u in der tyd van God
gefchapen zyn, die wyzen u van haar, zeggen-

de: Wy zyn met u gefchapen fchepfelen eenes

Gods en Scheppers, wy en hebben geen rulle in

ons zelven, hoe zoud gy dan rulle in ons vinden'?

daarom gaat tot uwen oorfprong, daar uwen geelt

afgekomen is, en in hem zult gy eeuwige en za-

lige rulle vinden.

o ch I had ik doch de vlcug'Ien ccner Duive

,

Op dat ik mogt van de aarde heenen Huiven;

Ik vloog zo ver tot dat ik rulle vand,

ïn mynen God, myn rechte Vaderland.

Vlieg voort, óZiel, vlieg voort, gy hebrze beide:

Verftand om 't goede en *t kwaadc t'onderfcheiden;

i\andach!:igbeid, om 't onderfcheiden goed,

Met kracht en ernll te grypen in 't gemoed;

Vlieg over 't vlees en zyn verkeerde lufTen

,

Zo zult gy zacht in God uw Vader rullcii.

G 4 De
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De Ziek in aandachtighcid over het werk

der verlf>ffïng.

VJTy 7nagt de grarnfchap Gods in de eeuwige natuur,

Door de ongchuoiinari! heid ontllooken als een vuur,

Den Duivel als een Wolf belurt op 't bloed der Ichaapen,

Va(t grimmen ; deeeuu'ge dood, en de eeuw'ge afgrond
gaapen.

Terandïezyde, och Heer! dat wasdehoogftenood,
Zaa>itgy ons vi'aapenloos van alle kracht onibloot,

Daar was noch hulp , noch raad , toen had gy medel yden
"Met de afgevallen Ziel, en üelde u tuffen beiden;

Gy wierdonz'fchild,enblcefzova(tentrouwlykltaan.

De pylen vielen fcherp en fchriklyk op u aan!

Dat tuigd het dierbaar bloed , uil al uw roode wonden.
Dat op der aarden vlood voor al des werelds zonden

;

jDai hiet eerü liefde, 6 Ziel! waar blyft gy met den loon
Voor uw verloiTinge , dien fchooue levens-kroon ?

Ach J wie ben ik , myn GodjCn wie zyt gy , myn Heere

!

Waar zal een Worm in 't (tofeen Koning mee vereeren l

Naami gy 't verbt y zeld hert niet voor uw lyden aan

,

6 DiepOe liefde Gods , zo konde ik niet beltaan

,

Noch blyf ik evenwel in eeuwigheid u fchuldig.

Voor *tuitgeftorte heil, zogrootenmeenigvuldig,

Goddelyk Antwoord.

E « mee/d niet: Ik hen de Eerjle en de Laatjie:

En die leeve , en ik ben dood geweejl : en ziet

ik hen kevendig in alle eeuwigheid. Amen. En ik

böbbe de Jleutels der bslle en des doods. Openbaaring

I: 17, «S,
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XXIV.

IL

Waarhk hy heeft onze krankheden op zich geno^

vien. en onze fmerten die heeft hy gedragen. Ds
Jiraffe die ons den l^rede aanbrengt ^ was op hem^

en ^door zyne Jlriemen is ons geneszinge geworden.

Jezaias LUI: 4. 5.

G 5 Op



lo6 J E Z U S E N p è Z ï E L.

Op het XXIV. Zinnebeeld.

Een fzamevfpraah tnjpn de FerloJJer^

en de verlojie Ziek,

D.'e verlofte Zfele fpreekt : Ach myn edele paarl , en

geopende vlamme mynes lichts, in myn angllig vuur-

leven , hoe veranderd ^y nny in uwe vreugde ! 6 fchoon-

ile Lief, ik ben u in mynen vader Adam ontrouw ge-

worden, en hebbe my doordevuurs-riiacht, in welluft

en idelheid des uiJterlyke werelds gewend , en ecne

vreemde boelfchap aangenoomen , en hadde alzo moe-

ten eeuwig in een duiüer dal, in vreemde boelfchap

wandelen, wanneer gy niet waan. in groote getrouw-

heid door uw doordringen , en verbreeken des toorns

Gods, en der hellen, en dui(teren doods, in dat huis

myner elende tot my gekomen, en myn v uur-leven

uwe zachtmoed en liefde wedergebragt had.

6 Zoete liefde , gy hebt my water des eeuwigen levens

uit Gods bron mede gebragt, en my in mynen grooten

dorft verkwikt: in u zie ik Gods barmhertigheid

,

welke my re vooren in de vreemde boelfchap verborgen

Üond , in u kan ik my verheugen
, gy veranderd my myne

vimr-angÜ in groote vreugde. Ach ! sllervriendclykfle

Lief, gcfft my doch uwe pgarl , dat ik eeuwig mag in

2ulken vreugde ftaan.

De VerioilerJezusChriflus fpreekt: Myne lieve Z''e-

le, en geU.'i«vve fchat, gy verheugt my hoog in ow be-

ginnen , het is waaf , ik ben door de diepe deuren Gods

tot uingebrooken , door Gods toorn , door he^l en dood,

m dat huis uwer eicndcn, en hebbe u myne liefde uit

gfimden gefchankew, en u van keienen ai banden ver-

ioft, daar aan gy vaft gebonden waart; ik hebbe ii

HlJU trouw gehouden, wmt gy begeert tegenwoordig
een

M
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een zwaare zaak van my , dat ik niet ^aarn met u
waage. Gy wilt myn paarl tot uw eigendom hebben

,

gedenkt doch, myn lieve Ziele, hoe gy het voor dee-

7en in Adam verwaarlooft hebt, daar toe flaat gy
noch in groot gevaar, en wandelt in twee gevaarlyke
ryken : als met uwen allerdiepflen wortel, den vuur-
oorfprong, wandelt gy in den lande, daar zich God,
eenen tierken iverigen God, en eenen verteerend vuur
noemd.

In het ander ryke wandelt gy in de uiterlyke wereld;
in de lucht, in louter verdorven vlees en bloed, daar

des werelds wellult met des Duivels aangrypen, alle

uuren over u heen ruift: gy mogt in uwe grooie vreugde
wederom aardbheid in m.yne fchoonteinvoeren, enmy
mynpaarlije verdonkeren. Ookmogtgyftout worden,
gelyk als Lucifer wierd, als hy den paarl tx)t een eigen-

dom had, en mogt u vsn Gods harmony afwenden, 20
moefte ik hier na eeuwig van myne gemeenfchap be-
rooft zyn.

1k wil myn paarl in my behouden, en wil in uwever»
bleekte, en nu in myn weder levendig gemaakte in-

wendige menfchheid, in den hemel in u woonen, en
myn paarl voor het Paradysbewaaren , totdatgy deeze
aardsheid van u afiegt : alsdan wil ik u myn paarl tot

een eigendom geeven : Maar myn aangezicht, en de
zoete ftraalen des pav.rls, wil ik uden tyd van dit aardfe

leven gaarn a;^ bieden.

D9
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De Ziele /preekt van de menigte derjlrikken

en mtten des Duivels.

Ik 72g de wereld breed en wyt.
Met duizend Iil]cn nverfpreid,

Dat mogt een hert jr.et recht doen fchiikkeli,

Ontelbaar waaren al de ftrikken

;

*t Gefchooten net flond overal,

Der voeten Angel lag fn 't» dal.

En 2eer verhoclen langs de wegen

;

Een lili uit de afgrond opgeüeegen.
Had gants bedriegelyk hier en daar,

Veel looze bruggen, vol gevaar,

Mee koniï gebouwd, 6 kon(t der hellen!

Zo fpits om kwaad in 't werk te ftellen!

Ik zuchte en fprak: ach Vader! ach!

Myn God, myn fchoonfte Lief, wie mag.
Wie mag die menigte gevaaren.

Die ftrikken en dat looze garen

Ontgaan? toen wierd 'er klaar gezeid,

AUcen de waare Ootmocdigheid.

Goddelyk Antwoord.

JÜj'yt nucbteren [f72] ivaakt: uwit uv^e tegetipartye

de Duivel^ gaat om als een briefende Leeww: zoekende

njüim l^y Z'Aidè mogen %'erfdr.den, i Petrus V: 8.

Wie
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XXV.

Wie h (k man , dk*» Heer$ i^eefl ? hy zalhem on'

(krwyzen in den 10eg, {_dien] by^zal hebben te verkie-

zen. Myne o.ogen zyn geduuriglyk op den Heere ,

v^am hy zal myne vosten uit h^t net uitvoeren.

PfalrüXXV: 12, 15.

Op



iid JEZÜS EN öE ZIEL.

Op het XXV. Zinnebeeld.

ran de vtenigerky ftrikken des Duivels , en

hoe dezelve te ontgaan zyn.

Den Duivel is een duizend konftenaar, dewyde
wereld is vol van zyne liilige aanflagen , bedrie-

gelyke ftrikken en netten, hy loerd de Ziele na

als een behendige vogelvanger, de grove zondaars

zoekt hy dieper en dieper in zonden te ftorten , en

door wereldlyke dingen op te houden van de he-

meife , en die alreede op den goeden weg zyn zoekt

hy vi-^eder te verleiden , die al ver gekomen zyn

,

in dezelve zoekt hy de eigenheid aan te ftooken,

om haar te verheffen in Gecdelykehovaardye, en

hy kan zich wel voordoen als een Engel des Lichts

,

dat een geoefende Ziele genoeg te doen heeft, om
te onderfcheiden , of hei Goddelyk o/ Duivels zy

het geene hem fomwylen voorliomc.

Welk is dan de veiligfle weg, om deeze ge-

vaarlykheden te mogen ontgaan ?

Geen andere als de eenvoudige weg der waare

ootnioedigheid.

De wilie des nienfchen zal zich met alle vernuft

en begeerte, gants in zich verzinken als een on-

waardig kind', . dat <ie hooge genack- Gods niet

waardis , hem ook geen weetcn noch verlland to^—

raeeten, ook geen verlland in de krearuurlyke

zelf heid van God afbidden , noch begeeren ; maar

zich maar ilccht en eenvoudig in de liefde en ge-

nade
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nade Gods, in Chridiis Jezus inzinken, en zyn

jvernufc en zelfheid in 'c leven Gods, gelyk al^

(dood te zyn, begeeren, en zich het leven Gods
in de liefde gantsovergeeven, dachyd?armeêdoe
als mee zyn werktuig, hoe en wat hy wil. Geen
dichten in goddelyke zaaken ofmenfchelyke gron-

den, zal zich dat eigen vernuft voorneemen, ook

niet willen of begeeren, als maar Gods genade in

Chriflus alleen
,
gelyk als een kind dat maar ge-

duurig na des Moeders bord haakt, alzo zal den'

honger maar getbadig in Gods liefde ingaan, en

i\ch gants niet van zulken honger laaten afbree-

ken, wanneer dat uirerlyke vernuft in \ licht tri-

umpheert en fpreekt: Ik nebbe dat waare kind, zo

zal haar de wille der begeerte ter aarde buigen en

in dk hoogde Qotmoedigheid een (lechten onver-

rtand invoeren^ en tot haar zeggen: gy zyt zoc,

gy moet u in die zeWe met groote ootmoedigheid

inwinden , en ganrs in u ce niete worden , u ook

noch kennen, noch lief hebben, alles wat aan,

en in u is moet zich nietig, maar bloot een werk-

tuig Gods achten en houden, en die begeerte al-

ken in Gods erbarmen, invoeren, en van alle ei-

gen weeten en willen uitgaan , het ook alles voor

nietig houden, en geen wille fcheppen om ooit in

na, of ver daar weder in te gaan.

En zo dit gefchied, zo treed de natuurlyke wil-

le in zyne onmach:, en den Duiv«l heeft ook geen

vermoogen meer om bem alzo te ziften mee zyne

valfe begeerte, wam die plaatfen zyner rulle wor-

den hem gancs dor en onmachtig.

Ds
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De Ziele gelaaten en [lil in V vuur der

loutcringe.

Neen , ïoetfte Jezus, bron der liefdeen vrlend*-

lykheid

,

G y hebt geen lult daar aan , dat de arme Ziele 1 yd ,

Uit u en gaat geen vuur ; de vlammen deezer fmerte

Ontfpringen uit den grond van 't ongezuiverd herte

,

Myn ongelykheid en gebreken der natuur,

Zyn zelfhet brandhout van dit fcherp verreerend vuufj

En eer en wnl ik niet veriofl zyn noch ontbonden,

Voor dat dit levend vuur zyn voedfel heeft verflonden

;

Het duure lang of kort, vs^y trooHen ons de pyn»
Want anders mogt ik nooit met Gocf vereenigd zyn

;

Lnat branden zo het vi/il, jalaat de vlammen wallen.

Tot de eigen wille gants verPonden zy tot afle.

Dan leit het vuur van zelfs gelyk een leven rterfr,

Dat uit en aftjeteerd zyn k weekend voedfel derft.

6 Eigen wil, die my zo lange hebt gefcheiden

Van God, het hoogfte goed hoe wiÜk my verblyden

In uwen ondergang, want ziet na uwen dood
Ben ik in God, myn Lief, verloll uit alle nood.

Ach ! zoetfle Iezus ach ! veriterkt my met uw krachten,

Zo iang dit lyden duurd , op dat ik niet verfmachie.

Goddelyk Antwoord.

JL^Glig is de man die verzoekinge verdraagt : ^wajit ah
hj beproeft zal geweeft zyn , zo zal by ae kroone des

levens ontfanjen, welke de Heere belooft beeft den ges-

nm die bsm Itef hebben. Jacobus I: 12.

Wie
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XXVI.

Wie zoude de afdraaiingen ver/laan ? reinigt my
van de verborgene [afdwaalwgen.'] Pfalm XIX: 13.
De fmeltkroes is voor het zilver y en den oven

mr het goud : maar de Heere proeft de herten.
>preuken XVII: 3,

H Op
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Op het XXVI. Zinnebeeld.

Fan de loutertnge der Ziek door lyden.

xVls de menfch eens gereinigt is, zo is 'er

noch een nader reiniging , en dan noch een

nader.

Dac fterven en verworden gaat op
, gelyk als

dat toeneemen opgaat.

Niemant en zal meenen, dat de geene die des

eeuwigen levens verzekerd is , daarom niet te ly-

den hebbe.

Wanneer die uitverkoorene in der hellen ko-

men , lyden zy die gaarn van liefde , hoewel hec

haar groote fmerte is, gelyk als iemant die zich in

't lyden geeft voor een ander, die hy hercelyklief

beeft, niet en begeert van 't lyden ontflaagen te

zyn, hoewel het hem groot lyden is, op dat die

andere zyns lydens vry zy.

Hoe grooter dood, helle en verdoemenifTe,

hoe grooter leven , hemel en zaligheid. Hoe
grooter dood , helle en angft , hoe grooter

en hooger geboorte , hemel en leven daar na

volgt.

Chridus fpreekt : JVie niet en verlaat , enz,

Ltikas XIV; 33. Wat de menfche verlaaten

zal dat moet hy eerft hebben. Alzo heeft de

menfche nu eerft Vader, Moeder, Vrienden,

rykdom , wereldlyke eere , konft , enz. en

deeze
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deeze verlaatinge is een beeld van het geene dat

namaals ook verlaaten word: want wat men daar

uit ODcfangt , naamelyk die vrucht, die uit de

verrottinge of verwording van de aardfe dingen

gewafTen is, daar aan moet men dan ook weder-

om verrotten, en die zelve goederen ook ver-

laaien: en uit zulk een verlaating komt dan noch
al een hoogcr ontfangen, en een hooger vrucht,

daar aan men dan al wederom verworden moet,

en uit dat verrotten dan ook hondcrdvcud weder
voortkomt. Alzo (Irekt zich dat derven en ver-

rotren geduurig hooger en hooger, desgelyketl

ook de vrucht en het leven dat uit zulk llerven

en verworden komt.

Paulus fpreekt: Ik ekndig menfche! wie zal my
verhjjen uit het lichaam deczcs doods'? Rom. Vil:

vers 24. daar zal men merken, dat Paulus geen
lichaam des doods en hadde aan die dingen daar

Wy 't aan hebben , want daar aan was hy geftor-

ven, en het was niet noodig dat hy daar meer
aan llurf: het ging hem niet meer aan, en hy
had daar langer niet mede te doen , maar was
uit veel fierven geheel in een hooger leven ge^

komen, daar aan hy al weder llerven moeli, en

een lichaam des doods draagen. En hoe ho'oger

hy in dat leven kwam, hoe hooger hy ook in

dat flerven kv^^am.

Indien het goud gevoelen had en konde
fpreeken, ó! hoe zoude het van zulk een groot

lyden zeggen eer 'c tot zuiverheid geliomcn

H 2 De
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De menfche is verborgen , met veel dinget^

bezeten, daar hy niet van en weet, dat hy eerft

bevind wanneerze hem ontrokken werden* Ook
gevoeld de menfch fomwylen noch des afgangs

in hem , en weet niet wac het is , het welk

fomtyds zo zwaar valt dat het de Hcere maati-

gen moet.

Dat wy in zo grooien lyden komen, is daar-

om niet dat God luit aan ons lyden hoeft, maar

hy ontneemt ons die dingen daar wy op ruften y

en dat is ons zulk een lyden.

I

JE-
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het derde deel.

De Ziele haar aan de gaaven, openbaa-

ringe en inlichtinge Gods niet verge-

noegende, begeerd, na den aard der

liefde 5 met haar beminde gants

vereenigt te ^yn , en haar zelve

in den goddelyken afgrond in

te zinken , als een druppel

waters in den wyn.

Die den Heere aanhangt ^ is een gee[i [jnet hem.}

i Korinchen VI: 17.

lï 3 De
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De Ziek haaren God vajl aanhkevende.

Och neen! ik Iaat u niet, ach neen!
Gy kunt, noch zult my niet ontvlieden;

Ik houw aan God, myn eenig Een,
Het ga 2o *i wil; en of *t gafchieden

Dat aarde en hemelryk verging,

Het raakt my niet, dat mag gebeuren,

Om een verlaat ik alle ding,

Wie 20ÜW dat inynen Wil ontfcheuren ?

Myn God, myn Lief, myn eenig goedj
A\ ging myn lyf en ziel te gronde,
Zo lang daar noch in myn gemoed.

Een fnak, een vonkje word gevonden,
Zo lang word gy van my bemind

;

Met zoelheid hebt gy my gevangen,
Gelyk men lokt 'een fpeelend kind,

Ku lull het my u aan te hangen.

Gy 2yt myn grond, waar zoude ik gaan.^

Gy zyt myn God, u houde ik dille,

Myn WiLiE-^GEEST grypt nergens aan,

Gy meugt het maaken naar uw Wille.

Goddelyk Antwoord.

J n eenen kleinen toorne bebbe ik myn aangezicbte van u
^en oofienhlik verborgen: maar met eeuwige goedertieren-

b.id zal ik my uwer 07itf^rme% Jezaias LlV: 8.

I
Wien
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XXVII.

xi^

fVien heb ik [neffens u] in den Hemel? neffens u

en hifi my ook niets op der aarden. Bezwykt myn
vlees en myn herte, zo is God derr4zlteenmyr.es

herten^ en myn deel in eeuvci^bsid, Pfalm LXXlli:
vers 25, 2Ö.

H 4 Op
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Op het XXVII. Zinnebeeld.

Van een fterk aanhangen der Ziele ^ aan

Gody in waare gelaatenheid.

of het fcheen dat gy my verlaaten woud , 6 God
myn Vader! en dat gy uw aangezicht verbergende

tot my fprak: Ik en wil u niet; Zo wil ik doch u,

en anders en wil ik niet als u , mag ik u niet heb-

ben zo wil ik niets , nu ik u eens liefgekreegen heb

,

zyn my alle dingen die gy niet zyt ydel, en zy

mogen my niet vernoegen. Gy kunt my ook niet

ontvluchten , ó God ! myn Lief; want ik hange

aan uwen hals met mynen wille, ik heb myn wille

van alles afgekeert om u alleen va(l te houden, ik

heb mynen wille ganrs in uwen wille overgegee-

ven; daarom ó Heer! maakt het met my zo 't u

op het hoogde behaagelyk is. Ik overgeeve en

otFere my in den verborgen afgrond uwer God-
heid , ó Heere ! wilt gy my behouden of verdoe-

men, dat flaat in uwe macht, uwen wille ge-

fchiede aan my.

Al ging myn lyf en Ziele ("zo'tmogelyk was) re

niet, zo lange als 'er noch een vonkje levens in

my is , zo lange wil ik u lief hebben , zo lange wil

ik aan u houden, en anders wil ik met mynen wille

nergens aangrypen.

Mee de zoetigheid der verwonde liefde hebt gy
my toe u getrokken , en gebragc tot de gevangene

liefde daar ik u niet ontloopen kon , en nu ben ik

geko-
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gekomen in de raazende liefde, het gaa nu alles zo

wil , ik en verlaate u nimmermeer.

Ach! dat wy dus zonder liegen, uit een op-

I

recht herte fpreeken mogen , daar toe helpe ons de

vloeijende fontein der eeuwige goedheid. Amen.
De menfche houde hem in 't lyden zonder ver-

maakelykheid der fchepfelen , en zoeke geen
troofter noch beklaager, maar zet dat alles aan den
Heere: hy zy ongetrooft en onbeklaagt cot dat de

Heere komt, en hy verfmaade alle vreemde uit-

breuk en uitvlucht, en verwacht den Heere. Da
Heere zal getrouw aan hem houden in rechte

maace en order, hem laaten lyden tot zynereeren,

en tot des menfchen vordering of voortbrenging:

het welk hem de menfch verhinderen zoude, wan-
neer hy ongelaaten ia 't lyden, den Heere nieten

verwachte.

Dat lyden draagt een groote vrucht in zich

,

daarom zal men daar in op den Heere wachten.

Den Pfalmill fpreckt, Ik hebbe de Heere lange

verwacht ; en hy heeft zich tot my geneigi , en

myn geroep gehoort. Pfalm XL: 2.

Ik wachte op den Heere, van den eenen morgen

tot de anderen. Pfalm CXXX: 6.

En Jezaias: ê Wel alle de geenen op God wach-

ten! die hem verwachten zullen nimmer te fchande

worden, Jezaias XXX; 18.

H 5 Ds
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De Ziele door de Goddelyke genade verkwikt

£ é^ word een Roozenhof met morgendauw be-

fpoeld.

Van 'tWefte windje zacht en vriend'lykaangeblaaten!
Gelyk des Heeren geeft myn aangezicht verkoeld.

Nu ik wederwil van al des vyands raazen

,

Gegroend in 't Paradys, door eene fcherpe dood,
Myus Heeren bloempje ben,berprengt met zynen bloede.

Dat hy uit loat're liefde op myne blad'ren goot.

Dat is een levensdauwr die 't geefflyk lyf kan voeden.

Zyn kracht is myne tuin , zyn vriend'lyk aangezicht

Myn fchoonezonnefchyn; ó vi^ereld! toeft niet langer.

Gaat door den dood uws zelfs in 't ongefchapen licht,

In 't fterven vs^ord uw grond van 't rechte leven zwanger.
En baard het nieuwe kind,dat door Gods geeft geteeld,

Zynoorfprongfchoongelykt, enmeteeii volle weelde
In eeuwigheid voor God zyns Vaders oogeti fpeelt , ^

Een zaligheid , van my , noch niemant uit te beelden ; ^H
ó Werelds wysheid dwaas vernuft, wat zytgy blind.

En meend dat niemant, fchoon hy breekt door hel en

zonden.
Het fchoone Paradys in deezen leven vind

:

Neen van het oude dier en word het nooit gevonden

,

Maar 't nieuw gebooren kind , uit water en uit Geeft,

Word van den Bruidegom geleid in groote vreugden :

En fchouwd fomwyl dat land, daar 't voor geen uit-

gang vreefd,

Maar eeuwig woonen zal,bekleed met fchoone deugden.

Goddelyk Antv/oord.

Die overwint^ ik zal bem steeven teeeten van denhoom
é^s kvens, die in bet midden van bet paradys Gods is*

Openbaaring li: 7,

Hy
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XXVIII.

//y kujje my met de hiffen zynes monds , want uwe
uitneemende liefde is heter dan myn. Hoogelied I: 2.

Myn Lieffle is myn , tn ik ben zyn , die weidei

onder de Leliën* Hoogeiied II; 16.

Op
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Op het XXVriL Zinnebeeld.

Fan dank en lof der Ziele , aan haar Ferlo[[er»

N,
I

u zy u, ó grooten God, in uwe kracht en

zoetigheid , lof, dank , llerkte ,
prys en eere , dat gy

my van den dryver der angit verloft hebt ; ó gy
fchoonfte Lief, myn herte vatcet u; waar zyt gy
zo lange geweeft? my dacht, ik waare in der Hel-

len in Gods toorn, óAllervriendelykfteLief, blyfc

doch by my, weeft doch myne vreugde en ver-

kwikkinge, geleid my doch op rechce wegen: in

uwe liefde overgeeve ik my: Ach! ik ben voor u

donker, maak my doch licht, ó edel Lief, geeft

my doch uwe zoete paarl , legtze doch in my.

ó Grooten God in Chriftus Jez'us, nu pryze en

loove ik u in uwe waarheid, groote macht en heer-

lykheid, dat gy my hebt myne zonden vergeeven,

en hebt my met uwe -kracht vervuld: ikjuicheuin

myn leven , en loove u in uwe vafligheid , welke nie-

niant opfluiten kan als uwen geeft , in uwe barmher-

tigheid : myne gebeenten verheugen zich in uwe
kracht, en myn herte fpeelt in uwe liefde. Dankzy
u eeu wiglyk , dat gy my uit der hellen verloft, en den

dood in my toe een leven (remsakt hebt : tegenwoor-

dig bevinde ik uwe beloofde waarheid, 6 Züttfte

Lief! la;u my doch niet weder van u wyken , vereerd

my doch uw paarlekrans , en bly Fin my : weeft doch

rr.yn eigendom , dat ik my eeuwig in u vei heuge.

Pfalm XXIII. De IJcers i's myn herder ^ my en

zal uiets ontbreekcn,

Hy
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Hy doet my nederliggen in grazige weide ; hy

veert my zachtkens aan zeerjiille wateren,

Hy verkw.ikt inyne Ziele; hy leid my in hetfpoor

der gerechtigheid^ om zynes naams wille.

/il ging ik ook in een dal der Jchaduwe des doods ^

ik en zoude geen kwaad vreezen, wantgy zyt met my ;

uwcnjhk, en uwen Jiaf, die vertrooften my»

Cy richt de tafel toe voor myn aangezichte , tegen

voer niyne tegenpanyders^ Gy maakt myn hoofd vet

met oli , ihyn beker is overvloeijende.

Immers zullen my het goede en de weldaadigheid

volgen alle de dagen mynes levens ; en ik zal in bet

huis des Heeren blyven in lengte van dagen.

PnilmCIII: 1,2,3,4. Loeft den Heere myn Ziele;

en al wat binnen in my is zynen Heiligen naame.

Looft den Heere myn Ziele , en vergeetet geene

van zyne weldaaden.

Die alle uwe ongerechtigheid vergeeft , die alle uwe
krankheden geneeft.

Die uw leven verlofl van het verderf: dieukroond

met goedertierenheid en bar??ihertigheden.

JCen ku«;je van uw zoete mond,
6 God! myn lief, myn overrchoone.

Nam ik voor al de Konings Kroone,
En Scepters van hec aardfe ronj;

Een blikje in rryn Zielen grond,
Is veelmaal meer dan alle weelden.
Die zich de wer^^ld kan verbeelden.

Of die ooic menfch op aarde vond.

De

y
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De ZieJe /preekt van de loutere ver»

eeniging met God.

VJTelyk een waterdrup
,
geplengt fn ronden wyn ^

Haar zelf20 ganis verlieQ aan fmaak, aan reuk en verwe

;

Zo louter moet den geert in God verfmolten zyn,
En gants te gronde toe haar eigen wille derven;
Dat is den eis, die God aan zyne fchepf Men doet,

A! wat lich hier verheft en kant , word uiigefpoogen

;

Dit doet de liefde uit een oprecht en rein gemoed,
Dat altyd voor lyn God in kleinheid leid geboogen.
Wat dwaasheid houd ons op van dezen waarendood?

6 Zalig zinken in een zee van waare weelde,
Daardearmemetifchheidfchooncnryk'lyk word ver»

good,
En fpant de kroon van al wat de eeu w'ge wysheid heelde»

JBefchouvvi eens recht myn Ziel , vindgy des viedens

maat
In *t eeuwig Koningryk, daar uit zo veel gemoedeii,

Uit zo veel duizenden maar eenen Wille gaat

,

In de eeuwige oorfprong en fontein van alle goeden

Myn Lief,myn Bruidegom^mynallerfchoon'fe He<rf

!

Ach eenig eeuwig een, myn rykdom, my n hoogv/aur Jt

,

Gy zyt het eenig al, en al wat ik begeer.

Wien heb ik neftens u in hemel of op aarde?

Godddyk Antwoord.

D,' ie myn vlees eet , en myn bloed drinkt , die blyft in my ,

en ik in hem Joannes V i: f6.

Op dat zy alle een zyn, gelykerwys gy leader in my^
en ik in 11 , dat ook zy in ons een zyn.

Ik in baar, en ^y in my, Joannes XVII: 11, 23.
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XXIX.

Indien -Kjy met hem eene plante geworden zyn tn de
gelykmaakinge zynes doods ^ zo zullen wybetookzyn
[_m de gelykmaakinge zyner'] opfiandinge. Romeinen
VI 5.

Die den Heere aanhangt^ is een geefi {met hem.']

I Korintben VI: 17.

Op
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Op het XXIX. Zinnebeeld.

Fan de vereeniging met God.

w,anneer wy het woord liefde noemen, zo

meenen wy daar mede een vereenigende kracht,

die van hem, die daar liefheeft, en van den gee-

nen die geliefd word , begeerd een ding re maaken*

Doch dewyl het niet mogelyk is dat twee dingen

geheel en in alle manieren een ding zouden wer-

den, of het eene moeft gants vergaan; zo zoekt

de liefde evenwel die allernaafte en bekwaamde
vereeniging. En alhoewel het is dat de gelyke-

nifTen den menfch een weinig konnen onderwyzen

,

zo zynze nochtans de waare vereeniging , die de

Ziele met God hebben mag, zoongelyk, als God
hooger is als alle fchepfelen.

Ziet den geënten boom, de ente word door het

voedfel der aarde met den ftara een boom , alzo

word de Ziele door het voedfel der genade en liefde

een geelt met den Geeft Gods.

Wanneer men een druppel waters in een vat

met wyn laat vallen, zo veranderd dat water in

wyn, het verlieft zyn eigen natuur, en neemt de

natuur van den Wyn aan , in verwe, reuk , fmaak

,

en alle krachten : Alzo valt ook de Ziel in die on-

gemeetenheid Gods, als een druppel waters in de

grootheid der Zee, en zy behoud alleen dat we-

ZQn der Zielen, maar alle de krachten zyn ver-

good, dat is, met God doorvloeid, gelyk een

ilerre

,
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flerre , die van natuure duider zynde , met de

klaarheid der zonne doorvloeid word.

Daar is noch een gelykenifle van twee fpiegels,

wanneer men dezelve tegen eikanderen l^elc, zo

ontfangt elk des anderens beeld geheel in hem,
met zyn eigen beeld, dat in den anderen fpiegel

geheeld is, alzo is 't ook met de eeuwigheid en des

menfchen herte; wanneer uit het boek derLiefdrj

deeze woorden vervuld worden : Myne Liefjle is

tot my gekcert , en ik hen tot hem gekeert ; dan zyti

det'zt' [wce Spiegels tegen elkander gezet. Als God
dan de Ziele verklaaren wil met het licht der Maje-

fteit, zo onrfangf de Ziele dat beeld en de klaar-

heid, en het bekennen en gebruiken Gods in haar

zei ven volkomen ^ en haar eigen bekennen en ge-

bruiken in God, veel volmaakter als die uiterlyke

rp'.egels doen, want die blyven altoos wezentlyk

van eikanderen gefcheiden ; maar de Ziele , alzo dra

öls zy dat heerlyke beeld des eeuwigen fpiegels in

zyne onbegrypelyke klaarheid ontfangt, zo word
zy in dien zalven oogenblik, met dienonbegrype-

lyken , heerlyken , klaaren goddelyken fpiegel

vciecnigd, en daar in verflonden en verfmolcen,

geiyk een druppel waters in den wyn verfmelt, of
^h een vliegende vonk in een groot vuur.

De
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De Ziele tegen de "Viereld.

J^ 't is gelyk ; 70 dwaas ik voor uw oogeri ly

,

Zo dwaas /o wereld! zyt ^y wederom voor my.
Zo dwaas als gy my acht, wyl ik de wcllalt haaie,

En alle dingen om het eenig goed verlaate;

Zo dwaas fchar ik u weer, dat gy het nl behoud,
Voor*feenigwaaregoed,en kielt dtn flyk voor'igoud»

Jaiegigy, 't uwe is wind, ik laft mynfchat met handen,
ÓOnverftandig dier ! verberg u nu voor Ichanden,

2yt gy 20 wys, en laat een fchoons aiamant,

Schoon gy hem fcheld voorwind, niet vaaren uit uw
hand;

Veel minder zultgymy; al noemdgy 't rook en winden,
Den paarel rooven die ik in myn hert bevinde.

6 C^nverllandig dier ! het levendig gemoed
Grvpt veelmaal vafter als gy ooit met handen doet;

Doch 't is vergeefs met u , 6 blind vernuft ! te llryden,

Als dag en nacht verfchild , 20 zyn wy ook gefcheiden

;

Jk ben een vrucht in 't licht, gy in de duiderheid.

Elk waft uit 2ynen grond tot aan den rypen tyd,
Dan ü(^gftelkryk 2yn vrucht met luft in 2ynefchuuren.
U w fchat valt van u weg , myn fchat zal eeuwig duuren.

V,

Goddelyk Antwoord.

ergaderd u geen fcbatten op der aarden^ daarze de
motte en (Ie roeji verderft , ende daar de dieven door-
graaven en Jteelen. Maar vergaderd ujcbatten in den
hemel y daarze noch motte noch roefl en verderft, ende
daar de dieven niet en doorgraaven , nocb enjieelen. Want
waar wwenjcbai is , daar ml ookuw berte %yn, M aiiheus
Vi: 19, 20, 2ï,

En
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XXX.

;,

17.

En hebt de mreld niet liefy noch V geene in de

'jüereld is : Zo imand de wereld Hef heeft , de liefde

ks baders is niet in hem^ i Joan. II: vers 15.

I a Op
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Op het XXX. Zinnebeeld.

:

Van denfchat des gemoedSj en vort de grofheid

der v)€reldfe menfchen.

D.'aar is geen grooter dwaasheid voor de wereld, ah
het leven van een Chriflen; want ly tkt hen) alle dit

dingen, daar ly haar heil en hoogne vermaak in 7et;

als drek weg werpen en verfmaaden ; en dewylezygrofj
plomp en diers is, 20 en word ly niet gevaar waaron:

dal deze verlaatinge gefchied; zy noemt hem dwaas er

uitzinnig, ziende dat hy al zyne goederen verkoopt

maar van denhoogwaardigenfchat, dierbaarder dsn all»

Koningryken der aarde, die hy in den Akker trevon

den heeft,en weet zy niets. Zy meent dat hy zich met roo]

en wind verzadigt, want zy kend geen goed noch ryk

dom, als dat zy met haar dierly ke handen taft; wat mei

haar van het taften of voelen des gemoeds zegt, datk

2y niet verilaan , meenende dat het inbecldinge en bedrie

gelyke droomeryen zyn, nochtans behoorden zy z

plomp niet te zyn , dat zy niet zouw konnen verftaan , da

het edelfte en lubiielfte minder kan bedrogen wordei

als het fjrove en plompe. Nu is immers het gemoed de

menfchen de fontein en weibron des levens, meerder al

de üiterlyke leden des grovenlichaams, datzynbewce
ginge van haar uitvloeijende krachten ontfangt , e

meerder als de u'terlyke zinnen, die van haar als uit haa

ren wortel ontdaan; meend gy nu dat deze edele gron

met kan onderlcheiden, ofzy wezentlyke waarheid, o

dat zy een vliegende damp heeft, daar gy in uw grof

heid wel weet ie onderfcheiden, of gy een paarl , of

een (lr(>ohaIm in uw üiterlyke hand hebt. A Verblin

de mcnfch , hoe ïyt gy zo gants in het dierelyke Ie

ven overgegeeven 1 och hoc- dwaas en uitzinning zy

ë
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gy voor ons , dat gy dal tydelyke en vergaiAelyke

voor het eeuwige en onverderffelyke verkieU, ó Aan
welk een ontrouwen vriend verbind gy u, aan deiip

l>edrlegelyke wereld, die haar beminnaars in de uure

des doods niet de alderminile verirooftinge toebrengt,

haar verlaat, en laatze arm, naakt en elendi^^ heene

vaaren.Gy ziet dit immers dagelyks voor oogen,waaroni

ïyt gy dan noch zo dol ? och hoe gaarn wouden wy ü
lot onze gefpelen hebben! in het ecawii^ groenende eft

vruchtviraagende Paradys, daar God onzen Vader ons zo
Vriendelyk verwacht, eu ons als zyne lieve kinderen der

genade, in lyn vaderlyke armen omvangen wil, daar

wy eeuwig in volle vrede en vreugde voor zyn alder-

heilfgde aangezicht zullen fpelen.

Och word doch wys, en houd het voor jjeen waan , de

dingen die verre fchynen komen eindeling naby. Waakt
Op, en bemerkt met aandacht, of gy in deze wereld

l'huis hoort.

Jndien gy de vruchten eens vreemden lan^s eet, zo
gelooft gy wel dat 'er zodaanig een land is daar die

vruchten gewaiïen zyn; waarom zouw dan de Ziele,
^' eeicnde de zoete vruchten des Paradys , noch twyffelen
"" of 'er ook een Paradys zoude zyn?
^ 6 Neen! en waart gy wys gyzoud die geenegelooven,

'die liever llerven, eer dat zy u voor lieden zouden , gy
^^ 'gelooft doch doorgaans de gemeene wereld wel , laatu

>^'' het herte niet langer verÜokkenen verblinden van hem,
•^ dit u gaaru eeuwig in zyn gezelfchap had.

CD

4

V

I 3 De
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De Ziek vergeïykt al het doen des ijoerelds by kinierfpeU

V erwonderd a dat ïo, ó wyxe wereldling.
Dat fk my niet verheuge in eenig werelds ding!

yo weinig als gy u van herten kund vermaaken

,

£n.recht vernoegen laat van d*allermi«fte taaken,
En beozelingen, daar 't onnoxel kind meê fpeelt,

Dat lich van wat geringsen kleins watgroots verbeeld,

Zo weinig konnen my alle aardfe dingen gceven,
Daar gy meede overbrengt den tyd van 't ganife leven,,

Het geld en goed, het goud en ïil ver, d'ed'lefteen,

De lekkere fpyxeen drank, de fierelyke kleên,
De macht en achtbaarheid gedient en aangebeden

,

De fchool geleerthei<l , konft en wereldlyke zeden

,

De weelde en welluft, en het Vleefelyk gemak,
En and're dingen, die noch hoorcn om het pak ,

Den groven zwaaren laft der Zielen te vergrooten,
\

Dat alles zie ik aau, als gy der kinderen kooten.
En minder fpeeliuig, daar zich 't knaapje meê vcfr

maakt,
hl zyn onwysheid, eer 't tot defiigheid geraakt:

Maar God zy lof, wy zyn die kindsheid al ontwafTen,

*t Vermaak des kinderfpels en zoude ons niet wel palFcn^

Voor 's vaders oogen , die ons tot wat hooger riep

,

Toen hy deZielxofchooniotzyn vriendinnefchiep,

Hyzelverisdenfchaider Ziele, en die hem vinden.

Die achten 't al met my voor idelheid en winden.

Goddelyk Antwoord.

»
oekt de dingen die hoven zyn , fiaar Chriftus is zittend

aan de rechter [band'] Gods : Bedenkt de divgen d\

hoven zyn^ met die op de aarde zyn. Kol. iii; vers i,:

Ide
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XXXI.

' Idelheid der idelbedetij zeid de Prediker ^ idel

beid der idelbeden , Het is al idelheid. Prediker I:

vers 2,

14 o?
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Op het XXXI. Zinnebeeld.

De woorden der opperJle fVysheid; en van de

idelheid aller uitwendige dingen.

s,'preuken I: lo.tot 3^. Be opperfiewysbeid roept overluit

daar buiten; zy verheft baare flemme op dejfraaten.

Zy roept in bet voorjte der hjooelifigen ; aan de deurgn

der poorten [preekt 23? haare redtnen in der jiad.

Gyfucbte, boe laJïge zult ^y de Jlecbtigbeii beminnen?
en de /potters voor zicb dej'polternye begeeren? en dezH*
ten wetenjcbap haaien.

Keert u tot myne bejlraffinp^e: Ziet ^ ik zal mynenge^
ulieden overvioediglyk uiijiurten; ik zal myne zvoorden

u bekend maaken
Dezvyle ik geroepen bebbe , en gylieden geweigerd heb'

bet; niyne hand uitgejtrekt bebbe y ende daar niemant
en wus die opmerkte

:

Ende bebbet allen mynen raad verworpen; en myne
bejiraffinge niet gewild:

Zo\ai ik ook in ulieder verderf lacben: ik zal fpot-

ten , wanneer uwe vreeze komt,

iVanneer uwe vreeze komt gelyk eene verwoeflinge ,

en uw i'erderf aankomt als een werwelwiud ; wanneer
u bcmiaudbtid en an^jl overkomt:

Dan zullen zy tut my roepen, maar ik en zal niet ant'

'ucoorden: zy zullen my vroeg zoeken ^ maar en zullen

my met vinden:

Daarom dat zy de ivetenfchap gehaat hebben ^ en de

vreeze des HKÉ R EN niet en hebben verkooren.

Zy en b-hben in mynen raad niet beiJüilligtt : alle myns
tejirafins^e hebben zy verjmaudet.

Zo zwltn zy eeim van de vrucht baares wegs , ert

zicb veizüu,aigen met Laars .raadf^^ageih

Want
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IFant de afkeeringe der Jlecbten zalze dooden , en de

morjpoed der zotten zaize verderven.

Maar die na my boort , zal zeeker woonen : eJi by
zal geruji zyn van de vreeze des kwaads,

laelbeid dtr idelbeden , ziid de Prediker , idelheid der

ideibeckn^ Het is al idelbeid. Pred J: i.

Ik. zag alle de werken aan die onder de Zonne gefcbie*

den : cnde ziet , bet was al idelbeid , en kweilinge-

des geejtts. Fred. I: 14.

Pred. 11:4, f, 6, 7, 8, u. Ikmaaktemy groote werKen
,

ik bouwde my buizen , 2^ plantede my wyngaarden.
Ik maakte my hoven ^ en lujtbo^en^ en ik plantede

boümen in dezelve., van alierUi vrucöt.

Ik maakte my vyvers van wateren , om daar mede U
bew'ateren het woud, dat met boomen groende

Ik kreeg knecbten en maagden, en ik baide kinderen
des buizes ! ook hadde ik een groot bezit van runderen
en jcbaapen, meer dan alle du voor my te 'Jeruzalem
geweeji waaren.

Ik vergaderde my ook zilver en goud , en klemodiën
der Koningen , en der landfcbappen: ik befteldd my Zan-
gers en Zangerejjen, en weUuJtigóeden der men/cüenkin'^.

deren
^ Jhaarenjpel, ja allerlei fnaarenfpel, enz.

Doe wende ik my tot alle viyne werken , die myne
banden gemaakt badien , ende tot den arbeid die ik

wjr.'iende gearbeid badde: ziet bet was al idelbeid, en
kwellinge des geêfies , en duir in en was geen voordeel
onder de Zonne»

Alles wat God niet is, of om Gods wille niet enge-
fchied, is idelheid. Alle werken en woorden die niet
on:i Gods wille, en toe zyner eere gefcftieden , die zyn
verlooren. Alle dirtgen te verlaaten om God te verkry-
gen , dat is de waare wysheid, wam God is bxi eeni^e
g'jed.

1 S De
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De Ziek roemt de gee/lelyh fchoonhetd boog

boven de wereldje.

W y lyn ïo flecht niet als gy meend,
Dat wy geen fchöonheid zouden minnen,
A\ ons verfierfel is van binnen,
' Niet van een worm of vee ontleend.

Wat hoorden meeft te lyn gepreezen?

Gy fierd een haaft verdwynend bee/t,

Wy fleren fchoon een eeuw'gen geeft,

Met hoogc verwen, uit Gods wezen»

*t Zyn geeft gedachten lo gy 't acht.

Geen droomen noch geen beuzelingen,

IVlaar waare wezentlyke dinpen,

Die grypMyk zyn, beftaande uit kracht,

6 Zaagt gy 't kleed; het lyf der Zielen,

Zo dun en klaar als kriüallyn,

Doorvloeid van de eeuw'ge zonnefchyn,

Gy zoud voor deze fchöonheid knielen;

Wy ruilden met geen Konings wyf,
De Zyde, 't Purper en Scharlaken,

En konnen haar zo fchoon niet maaken

,

Al was *t van goud en paarlen (lyf.

Daarom, ö menfch! gy zyt bedroogcn,

Of gy geen fchoon van buiten ziet.

De waare fchöonheid kend gy niet,

Èen duifternis bedekt uW oogen.

Goddelyk Antwoord.

D.es Konings dochter is gebeel verbeerlykt ^
inwendig.

PfalmXLV: 14.
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XXXII.

«39

1^

Welker "jerjier/el zy, niet het geene uiterlyk it

[heftaande'] in het vlechten des hairs , en omhangen

van goudy of van klederen aan te trekken: maar de

verborgen rnen/che des herten , in het onverdejffelyk

[yerjierfel'] eens zachtmoedigen en jiillcn Geeft die

kojlelyk is voor God» i Pee, lil;, vers 3, 4.

Op
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Op het XXXII. Zinnebeeld.

Van de inwendige geeftelyke fcboonbeid.

Jt\\s men van inwendige (ieraaden en fchoonhederi

fpreekt, zo moei gy niet meenen dat het zelve maar
gelykeniffen lyn : 6 Neen , het is alles wezentlyk.

Zaagt gy de fchoonheid der nieuwe geboorte, gy
mogt u niet hoot; genoeg verwonderen. Een diamant,

robyn , of andere edele fteen , leggende in de klaare zon-
nefchyn, is teer doorluchtig, glinllerende en ichoon»

Het nieuwe Tchepfel , die in den ouden groven ff.enfch

verborgen opwalt door het voedfel van het water des

eeuwigen levens, het welke de gantfe Godheid ^ver-

vult, endoorden H, Geelt, is doorluchtig als k riftal ; zy
vergelykt zich met het eeuwig licht der go idelyks

IVlajelteit, van het welke zy gantsdoorfcheenen word.
Wat dit nu voor een fchoonheid is , kan niet met woor-
den uitgefprooken worden . maar God kan het , dien

hy wil; door 't opendoen der geeftelyke oogen, wel
laaten zien.

Wanneer den menfch met alle oeffeningen den uf-

terlyken menlch trekt in den inwendigen vernuftigeh

menfch, en deze twee menfchen (namelyk de zinne-

lykc kraciiten en de vernuftige krachten) haar gan^
cendragtig opdraagen in denallerinwcndigftenmenfch\
dat is, in de verborgentheid desgeeltes, daar dat waare
goddelyke beeld in legt , en haar dan gants indrin-

gen in den gdddelyken afgrond, daar in de menfcfie

eeuwig was in zyne ongefchapenheid : en wanneer
de barmheriigen God den menfche alzo vind in zyne
jouterheid, en in de blootheid toegekeert. zo neigt hetn

den goddelyken vaderlyken afgrond, en zinkt in ósn

louteren toegekcerden^rond, en daar over vormt hy den
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gefchapen grond, en trekt hem in deongefchapenheid,

dat de loutere geeft des menfchen alzo eens met hem
word; mogt hel zyn dat den menfch hem zelven ikn
konde, zo zag hy hem zelven zo boven maatenedelin
God, dat hy ganifehk meende hy waare zelver God,
en zag hem zelven hondert duizentmaal edeler dao
hy zei ver is.

Cen ander mag zyn ênmc xjó bcQeeden,
Om 't logge lyf met fierlykheid te kleeden,

üp dat het dier in een gemaakten fchyn.
Het fchoonfte kind en aangezien zouvP" zyn,
Terwyl de Ziisl, die eeuwig blyft in 't leven,
Met duifternis ellendig is omgeeven,
En voor het beeld der Godheid, na de dood
Het flangen beeld moet draagen, al te fnood.
Wy willen maar d'in-wendigheld verfieren

,

En vlees en bloed , dat dier, zo hoog niet vieren
;

Dien ezel mag onwaardig heenen gaan;
Men mag hem vry befpotien en verünaén,
Wy wilien niet op zyn gevallen paflen:

Als 't n-euwe beeld maar aan de Ziel mag waïïên.
En worden tot een tempel toebereid,

Daar God in woond met zyne Mnjefteit,

De
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De Ziek betracht de Koninglyk regeringe Gods,

JL/en hoogen hemel ïs uw troon ^

En de aarde een voetbank uwen voeten

Ja Koning, wien alle Eng'len groeten

j

U paft den Scepter en den Kroon;
Gelyk in 't Ryk der Sarafynen,

Zo fchoon ook in des menfchen hert.

Wanneer dat uwen hemel werd.

Daar gy als Koning komt verfchynen;

Dan word hel vlees uw voetfchabel.

En onderdaanig aan de krachten.

Die op des fLonings wenken wachten; .

En vliegen op zyn hoog bevel.

Dan worden d'üiterlyke leden,

Een flaaf van 't Koninglyk gemoed,
Dan word de Hang in vlees en bloed »

Den ganifen dag zyn kop vertreeden,

Zo lange tot de fcherpe dood,

Zya roofflot floord en maald tot afTe,

Dan is de Ziel 't gevaar ontwalle,

En eeuwig buiten alle nood*

Goddelyk Antwoord.

H,̂et Koningryke Gods en komt niet 7net uiterlyk ge*

iaai^ nocb men zal niet zeggen ^ ziet bier , of ziet daar

:

*want ziet , bet Koningryke Gods is hinnm u lieden^

Lukas XVII; vers 20,21.

tw
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XXXIII.

LV Konw^jyh kome^ U-wen wille ge/cbiede gelyk

in den hemel [ö/zö] ook op der aarden, Matth. Vi:

vers lo.

Op
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Op het XXXIII. Zinnebeeld,

Van het Ryke Gods.

Daar flaar gefchreeven : Den Hemel is myn troon ,

in de Aarde is myn voetbank. Wanneer des menfchen
gemoed Gods hemel en floel is, zo heeft Goddac
vlees in onderdaanigheid,en alzo is 't zyne voetbank.

ChriUus fpreekt : Maar zoekt eerft het Koningryke

Gods, en zyne gerechtigheid
.^
en alle deeze dingen

zullen u toegeworpen worden. Matth. VI: 33.
Dac is, zoekt alleen waarlyk God, die is alleen

dat waare eeuwige ryk , het welk in der waarheid

een iegelyk dienaar Gods gegeeven^word. En
om dit ryk bid een ider menfch dageiyks in zyn

Vader ons, welk gebed zo overtreffelyk , edel,

goed en nut is, dat gy ze! ver niet en weet wat gy
bid. God is zyns zelfs ryk, en in dat ryk regeert

hy in alle vernuftige fchepfelen, alzo 't geene daar

wy om bidden, is in der waarheid Godzelvermet

ai zyne rykdommen. In dat zelve ryk word God
onzen Vader, en hier bewyfl haar de vaderlyke

trouw, en zyn vaderlyke kracht, indien dat hy

waarlyk plaatfen in ons vind, om te werken, zyn

edel werk, daar in word waarlyk de naame Gods
geheiligd, groot gemaakt, en bekend Dn is zyn

geheiligd werden in ons , dat hy ons waarlyk be-

heerfen en regeeren mogt , en zyn edele werk

werken zonder alle hindernilTei daar gefchied dan

zynea
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zynen wilie in der aarde als in den hemel , dat is,

in onss als in hem zelven, in den hemel, die hy

zei ver is.

Hec ryke Gods is bloot, louter God alleen, en

niet anders. Want zo de aankleevendheid in de

zuivere menfchen al te zaanien afgeworpen word ,

daar aefchied dan waarlvk den wille Gods in der
&

rJen, als in den Hemel, alzo als 'c de Vader in

eeuwigheid gewiic heefc in den hemel, dat is in

zycen Zoon: Dat is, wanneer de menfche alzo

ftaat, dat hy niet anders en meend, begeerd, noch

en wil, dan den wille Gods, zo word hy zelver

Gods Ryk, en God regeert woarlykinhem. Daar

zit dan de eeuwige Heere in zynen Konir.glyken

Troon, en gebied en regeert ganrfelyk den men-

fche na al zynen wille. Dit edel Ryk is eigentlyk

in den allerbinnenile grond des menfehen.

Indien wy nu het Ryk Gods willen zoeken en

vinden, zo moeten wy ons zelvén en vreemde zor-

gen verliezen , want Chridusdo Zoone Gods heefc

gefprooken; Die zyne Ziele vcrliefi, die zal ze be-

houden. Markus VIII: 35. Dit gefchied in een

verloochenen zyns zelfs, datiS) dat de menfche

hem zelven te buiten ga; te gronde in al het geené

daar hy hem zelven in vind, en van binnen en van

buiten. Dat verleen ons God.

K Dg



146 JEZUS EN DE ZIEL,

De Ziek neemt alles m gelaatcnhcid vgu

de hand Gods.

I

I n wien noch 2ulk een prikkel (]etki%

Door de oude hdzmi booze krachïtn.

Dat hy 2ich ann 2yn vyand wreekt,
IV^et werken, woorden of gedachten;

Die doet gelyk een boozen hond,

Die misgedteld van 't rechte weeten,
Den üeen beftormd met zyren mond.

Die hem was na het lyf gefmeeten :

Die diersheid doet geen God'lyk beeld,

Wat hem genaakt van kruis of lyden;

Wat hem de boosheid mededeeld

,

Al treft het leed van alle zyden,

Hy ziet op God, in zoet en zuur,

Hy neemt het alles van Gods handen,
En wreekt zich aan geen krrnruur;

Ky is vereerd met Tchade en ichanden.
En dankt zyn Schepper nacht en dag,

Dat hy zyn God \u 't lydend leven.

Een weini.jje gelyken mag»
Ach Heiland! wilt het haar vergecven,

t\\ is 't haar kwaad, het is my goed,
Verbeef haar deeze onwyze daaden;

Zo valt een Chrilien God te voer.

En fmeekt uit liefde voor de kvvaadea.

Goddelyk Antwoord.

k zegge u dat gy den boozen niet en tveder Jlaat: maar
o wie n op d" recbter zvange Jlaat , keert bsui ook ds

andere toe. Matth. V: 39.

IVy
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XXXIV.

iz

tVy worden gefcholden , en wy zegenen : Wy
^orden veroolgt, en wy verdraagen, i Kor: IV:

ïrs 12.

K 2 Öp
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Op het XXXIV. Zinnebeeld.

Fan 'weerJoozc gelaatenheid , hoe men in alle[ toe*

vallen op God alleen moet zien,

^jO een Beer of H(*nd met een fp'es j;enokenüfiret|l

een Heen geworpen word, byi hy meteeiu'rooten^rim
op dezelve, als. hadde het de fpies of de (leen gedaan/#
IVlaar zo zal een Chriiteniiiet dcen, msfralles van God-i G'

^eiyk.ncen en in geduld, en niet met toorn en grininrn'g-i^e

heid zichwrceken aan ?.>n wederparty, ook nier vloeken.'
"f'

óie htm beledigd of^'erfiTiaad heeft," maar zegenen dieNif

hem vjc/eken. Want gelyk als niet de Ipies ec lieeniets^

doen kan zonder die, die hem voerd , alzo mogen ook i^'

booze menfchen, -welke van God voor Ipiefen en ftce-

»

ren gebruikt worden, n'et doen zonder God, niet datj^

God de boozen dwingt boosheid te doen , en de vroomeni lOf

re befchaadiuen, ir^aar hy laat het haar toe tot oefening! »f

dervroomen. \^

God dwingt geen eenig menfch, maar dewyl buitea m

God geen Mosken op der aarden valt, en geen hair vani M

ons hoofd , 20 zullen wv aile dingen gelyk van God nee-i i]i

men, het grede en hei kwaade , hei zoeteen het zuure,, »f

van God 'tullen wy henicenien, enniet van den fpies o|!iic

fteen, dat is, van booze menfchen, want zy konneniW
niets doen zonder de toelaatingc Gods,

Nu is hier een noodig punt te bemerken, indewelk
veelmenfchen dookn , booze menfchen konnen my niei

doen zonder God, ofzonder Gods wille. Alzo wanneef

my iemant zeer befchadigde aan myn lyf, ofmy verwurg*

denF, dat hadde God wel van eeuwigheid voorgezien,

doch door zulke voorziening waarden dood flaauenn'et

gedwongen geworden, als hadde hy hel moesendoen; jtlj

want het was niet noodw^endg, want hy kan het wel

niet doen. God dwingt niem.ani tot boosheid; i^e eigen

booïe

:ra

n
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'ooze wille doet het zonder den wiüe Gods, alio ge*

cnisd alzv'> [vKishoM te-:eri den wille Gods, end^.ar iiia;^

:icch niet Kefc:r":fci>rii zonder God God gehengt heten

aat het t;.e &n 'er büObheid geichied, iTjaar nieiiiaiit

iwingt hy i'aar toe.

i
Wanneer nu een boos menfche u befchadigd , zulks

A^cet God , en het gefchied zonder hem niet God weet
ille dingen en ziet alle dingen, en gehengtonkailedin-
en, want hy dv;ingt niemani, daarom zal 'er grootc

roawelyke rtrafte volgen op de boozen: maar indien

3od door lyne voorziening gedwongen had to-t boos-
leid, zo zouden de boozen onber,o;)rlyk geliraft worden;
fvan: alsdan hadde God de fchuld en ni^t den menfch

,

iie gedwongen waare ge weeft om boosheid te werken.
Deeze booze menfchen zyn anders niet dan fpiefen

,

tokken en fteenen, daar mede God de vroomenlauge-
vorpen worden. Daarom zal hyzeook billykindaieeu-

ivigevuur werpen, daar hebben zy ft rafgenoeg. Daarom
poeven zich de vroomen aan hiar wederparty niet ie

^'recken : ja zy zullen medelydcn hebben met haare vyan-

"en, en voor haar b''dden : ^cb f''ader ^ vergeeft bet baar

\XJa72t zy n;:eeten niet loat zy doen, rekeni haar deeze

ondcnnieitoe, Wy zullen ons meer erbarmen over onze
/yanden, din over ons zcl ven: wy die fchride lyden,want
vy hebben loon in den hemel , mair zy ichrfkkelykepyn
n der hellen: daarom zullen wy voor haar bidden dat zy
i-ich mugien bekeeren ; het is aliyd beter onrecht tely-

len dan onrecht te doen. .Chriftu"; fpreekt : Wèderjlreeft

<}et kvcmde niet, maar overwint dat booze met bet goede ^

\eeCt IL iemant eenjlas, op de rechter wafige , bied hemde
iuker ook aan. Neemt il iemant den rok , laat ijemook den

nantel , en zo u iemant dwingt een myh viet hem te gaan
;o gaal tw^e mylen met hem. Want wie God wil dienen

'Dgelaa'en zyn, die moet booze en goede Icheplelenzich

$w-iaaten en onderworpen zyn.

K 5 De



ï5o JEZUS E N DE ZIEL.

De Ziele omheJfd het arme en lydende leven van
Jezus Christus.

iJoe minder troofl aan alle dingen,
Hoe meerder trooft aan 't eenig goed,

Dat als een weibron door komt dringen,

i£n laafd den dor ft van *t heet gemoed.
We^ geld , en goed , en aardfe fchatten

,

Weg eer, en aanzien, en gemak,
En al waar 't vlees ilch in wil vatten ,

Gy zyt ó^n Geeft een laüig pak.

6 Welkom kruis, en bitter lyden,

Verachting, oneer, fpot en fmaad,
Verfchoovenheid van alle zyden,

Vergeeten armoed, Oryd en haat,

Gy moet aan myne tafel eeten,

En overnachten in myn huis

,

Die and'ren wil ik gants vergeeten,

En houden voor een fnood gefpuis

;

Uw goede vriendfchap mag wel duurcn.

Zo lang ik woon in 't aardfe lyf:

Gy fcheid my van de kreatuuren.

En maakt dat ik vereenigd blyf

IVlet God, myn Lief, myn overfchoone,

By wien 't my eeuwig lull te woonen.

Goddelyk Antwoord.

\_J elyk gy gemeenfcbap beht aan bet lyden van Cbriftus

[alzo] vérblyd u : op dat gy ook in de openbaaringe zyner

beerlykbeid u moogt vcrblyden en verheugen, i Petrus 1 V;

vers 13. Ij
In
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XXXV.

Indien gy verdraagt ah gy v^el doet , [_en daar over^

lydet , dat is genade by God. JVant hier toe zyt gy

'

geroepen, dewyle ook Chrijius mor onsgeleedenheeft ^

ons een exempel nalaatende ^ op dat gy zyne voet/iap'

pen zoudet navolgen, i Petrus II; ac, 21.
^

K 4 Op

btr
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Op het XXXV. Zinnebeeld.

Fan het arme en lydsnde leven van Chrijlus,

jLJiHe benaudheid der armoede word licht door het

vuur der h'efde verflonden» Het is den liethebber zoet

arm te worden met óqw Zoone Gods, Alle ialHs licht

die de liefde gebied te draagen , en niemant zal d^n araeid

zwaar weezen, indien hy met het brood der liefde uelterkt

is. ó Heere gy hebt wel gefprooken, ik biJde u laaige-

fchieden als gy gezegt hebt. Gy hebt goeden raad gegee-

ven, geeft ook ilerke hulp. Laat het ui te zaamen zoet

worden wat het vlees fchynt zwaar te weezen, en laat

den lali licht worden die te vooren ondraaglyk fchtren,

L.aat myn vlees zich verheugen in den levendigen God,
en mynen Geeft in God zynen Zaligmaaker. Och hoe
goed is Itiaël God den geenen die oprecht van herten

zyn! ó Heere ik zal u liefhebben, mynfterkheid, myn
vaftigheid» myn toevlucht en n)ynverlofler. Ikzalook
liethebben de heilige armoede, de ootmoedigheid en
Jydzaamheid, navolgende uv»'en weg, en de weg uwer
htiiiue geboden. Ik zal voortaan de armoede vooralle

rykdommen houden, de ooimoedigheid voor alle glo-

rie of eere, en de lydzaamheid voor alle ruft. Laaimy
h:er zorg voor draagen, en laat my al Ie dingen behaagen

die den geeft zoekt : want het vlees en baat niet meta!.

Laat my hier vernoeging in hebben zo als in alle ryk-

dommen, en den mond van 't hovaardig leven en rorre

my niet; want zy zullen vallen als haaren dag komen
zal, en haar einde zal zonder eere zyn, maar ik zal my
in myn Heere verblyden, en in u 6 God myn Zalig-

maaker, zal ik my verheugen, want gy zyt my eenen

fpiegel der armoede, der ooimoed-gheid, en der lyd*

zaamheid geworden.
Men
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Men zegt: Het plag den elendigen eentrooft texyn,
wan;i.-r hy een medegezel heeft in 'i ]y den. Wie is dien

mede -.czel zo goed en godvruchtig , ók met den elen-

digen weet n^eclelyden te hebben? dat is Jezus Chtiftus

onzen Heere , die voor ons geleeden heeft en gekruift

is geweefl.

Het is voorwaar een grooten trooll voorde^eenedfe
droevig, en op verfcheide manieren g?pynigd zyn, dat

Chridös ook verzocht, droevig, en met veel Imerien
voor ons gepynigd is geweeQ.

Het dunkt veel menfchen een hard woord te zyn , als

men zei;t: Verloochent u zelven , neemt uw kruis open
volgt j E SU s na. Maar 't zal noch veel hurder om te

hooren zyn in 't jonglte gericht; Gaat van my gy ver*

'vloekten in 't eeuwige vuur. Want die na gaaru hooren
fpreeken van 't kruis te drasgen, en dat volcjen, die

zullen dan niet vreezen^ voor dat groiivvelyk woord
der eeuwige verdoemenis.

• Het teken des kruis zal in de lucht zyn, als onzen
Heere ten oordeel zal komen. En d^.n zullen aHe de
dienaars des kruis, d'e haar zelven hier met r,hr;l1us

gekruiil hebben, tot den zelven Rechter Ghriftus met
een goed betrouwen komen.
Waarom ontziet gy u dan nu het kruis te draaiden,

door 't v^elke men tot het eeuwig Koning! yk komt ; in

•t kruis is de zaligheid gelegen, in 't kruis is het leven,
in 't kruis leid het befchermen tegen de vyanden, 'm

't kruis leid het inftorten der hem.elfe zoetigheid, in

't kruis is de kracht des herten , la 't kruis leid deblyd^
fchap des GeeÜes,

Kr Dg
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De Ziele mfi op Jezus horfi.

ijchoon alle dingen fzaamen zwooren,
Dat zy myii rulte wonde llooren

;

Het was vergeefs gelyk gy ziet,

Zy rüofden myne rulte niet

,

Het minder moet voor 't meerder zwy^en,
I:iet kitinile moet voor 't grootüe Beigen,

ik ruit zo veilig en zo zoet,
Jn God, myn Hef, het hoogfte goed.

En die is grooter dan zy alle,

Hoe zouw my dan de ruft ontvallen ?

Al Haat de garitle kreatuur
In baarens nood, in vlniTi en vuur.

En baard veel jammers en veel fmeue,
Wy leggen (lil op J t 2 u S herte,

JJat is een plaats daar alle kwaid,
Hoe groot en tterk voor overgaat:

Een plaats van v^a^re vrede en vreugden,
l.)en loon der onvervallie deu>:den.

6 Oieplle Liefde uit Gocs gemoed I

I\'iyn Jezus, ach wa: iyt ^y zoet!

Goddelyk Antwoord

V
^

V Te.de laaie ik u , mynen vrede geeve ik u : niet ge-

hkerwys de wereld [bem] geeft ,' geeve ik [beml^ u.

tlw^ berte en worde niet ontroerd , nocb en zyt niet

vertfaagd, Joannes XIV: 27.

De
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XXXVI.

De Heere is myn licht, en myn heil, voor 'u^ien

zoude ik vreezen ? De Heere is myn levenskracht ,

voor rjiien zoude ik vervaart zyn? Pfalm XX VII:

vers i

Op
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Op het XXXVI. Zinnebeeld.

Fan de waare rufte.

j.oannes lag op de borft van onzen allerzoerflcn

Heere Jezus, als die een liefhebbende Zi'^le

leeft , zo onrvonkc haar hec gemoed.
ó! Hoe zoet is hec te rullen op het herte Jezus!

Jfzus is de eeuwfge liefde des Vaders, en de eeu-

wige vvezendyke zachtmoedigheid, de toorn en

de gellreAgheid word van hem verflonden, en alle

ongeftuiniigheid moe: zich voor hem nederleggen.

Wie op deeze heilzaame plaats begeert te rullen

,

die moet alle valfe ruil op fchepfelen geveil , ver-

laaten.

Gy zyt zeer verdoold zo gy ergens rude zoekt

als in God.

Wie in God ruft, hoeft niets te vreezen, want
God is meerder dan alle fchepfelen. Maar wie ia

eenige fchepfel ruil, flaat geduurig in vreeze, dat

hem zyn ruft van een ander fchapfel zal verlloord

en verbrooken worden, en ook, waar noch viees

is daar is geen waare rufte.

Pfalm XCI. Die in de fchuilplaatfe de^ /Jllerhoog-

fien is gezeten , die zal verncichten in defchaduwe

des Almacht igen.

Ik zal tot den Heere zegden ; Myne toevlucht , eii

myne hurgt : Myn God op welken ik vertrouwe.

IVant hy zal u redden van denftrik des vogelvan-

gers: van de Z':er vcrderffeiyke pefnlcntie,

Hy
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Hy zal tl dekken met zyne vlerken , en onder zyne
vkugekri zult gy betrouwen : zyne waarheid is een

rondajjh en beukelaar.

Cy en zult niet vreezen voor den/chrik des nachts:

voor den pyl die des daags vliegt,

kior de Feflilentie die in de donkerheid wandelt:

voor het verderf dat op den middag verwoejt,

yJan uwe zyde zuilen 'er duizend vallen , en tien

duizend aan uwe rechterhand: tot u zal het niet ge^

naaken.

Alkenlyk zult gy het metuwe oogen aarjckouwen:

en gy zult de vergeldinge der godloozen zien.

PFant gy., Heere ^ zyt ?nyne toevlucht : den Aller»

hoogjien hebt gy gejleld tot uw vertrek

:

U en zal geen kwaad wedervaaren , noch geen

plaage zal uwe tente naderen.

Warit hy zal zyne Engelen van uhcvcelen^ datzc

u hewaaren in alk uwe wegen.

Zy zullen u op de handen draagen^ op dat gy uwen
voet aan geenen (leen enjtootet.

Op den feilen Leeuw en de Adder zult gy treeden^

gy zult den jongen Leeuw en de Draake vertreeden,

Dewyl hy my zeer bemind, [/preekt God^ zo zal

ik hem uithelpen : Ik zal hem op een hoogte Jtellen
,

want hy kend m\nen naame.

Hy zal my aanroepen^ en ik zal hem verhooren:^

in de benaiidheid zal ik by hem zyn
, ^ ik zal 'er

hem uittrekken, en zal hem vereerlyken.

Ik zal hem met langheid der dagen verzaadigen^

in ik zal hem myn heil doen zien.

Dé
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De Ziele heeft haar herte met

Jezus verzegeld.

E.en snder zejreld met zyn ringe.

Een grot 'TC fchat van aardfe dingen.
Dit dierbaar is en hem behaagt,

Voor >-en ontrouwe knecht of maagd
Ik heb den Zoon uk God den Vader,
Dien levendigen bron en ader,

Der diepfie liefde én vriend'lykheid,

Het eeuwig licht der Majeileit,

De zoetile Jezus, Heer der Heeren,
Wien alle laal'ge geeilen eeren

En dienen, zonder dwang of wet.
Zo du'd'lyk op myn hert gezet

Gelyk een Zegel; dat die dingen.

Die wy zo mild van God ontfingen,

Ons nimmer mogten zyn ontvoert.

Door hem die op dien fchatki(} loerd,

Om zich daar meelter van te maaken,
Den roover durft ons niet genaaken.

Als hy dat hooge zegel ziet.

Want dit gebraad en fmaakt hem nier.

Goddelvk Antwoord.

J[^et my aU ssJi zegel op tiw herte, als een zi^elop

ui^en arm: want de liefde is fterk als de dood: de iver

is bard als het graf: haare hooien zyn vimrige kooien^

vlammen des Meeren, Hoogelied VllI: 6,

ik
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XXXVII.

Ik ben met Chriftus gekrulji. En ik leeve , [_dochl

niet meer ik , inaar Chriftus. leefd in my : en V geene

Ik nu in het vlees leeve. dat leeve ik docr het geloove

ics ZooviS Gods , die my lief gehad beeft , en hem
welven "joor my ovsrgegeevsn b-e^ft. Gal. II: 20.

Op
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Op het XXXVli. Zinnebeeld.

Fan de 'ócrzeegelinge des herten.

éL^et my als een zegel op uw herte. Hoogelied V 1 1 f: 6.

Vlerkt ó Godlievende Zieie , hce den aller vriendelyk.'teii

Bruidegom Jezus Christus, gezegend ui der
.-euwigheid, zelvtr u dat gebod van hem lief re hebben
voorlchryft, en vr.n u begeert dat gv ahyd aan herb ge-
denken zulr, en nininiermeer zyn gedacRcenis vergeeien.

Zo vordert nu de Bruidegom door deezevi^oorden, d]Q

bewaaringe des herten; v;^ant het herte is een kiQ der

hemelfe fchatten, daarin de genade, liefde, wyvhtid
en den Heiligen Geeft zelve uitgegooten word, en in

woond. Maar devi^yl daar niet onbeftendiger als des

menfchen herte is, zo heeft het een zeer groote bewaa*
ringe van nooden, daarom fpreekt de Bruidegom, Zet
my als een zegel op uw herte ^ op dat ik dat zeher té-

ixjaare, met ai bet geene dat gy daar in hebt; zo dat de
vyanden niei en durven aanroeren het geen dat zy met
iulken zegel bewaart zien.

Daarom zet men een zegel op de dingen, datze nfet

met voordacht geroofd zouden worden. Zo word na
des Bruidegoms zegel op het herte gezet, wanneer het

geheimenis z\ns geloofs in de bewaaring onzer ge-

dachtenis ini;eJrnkt wo^d, op dat den ongetrouw en
knecht, naniclyk den Duivel, door verzoeking niet

louw durven indr'n^en, wyl hy ziet dat het herte intt

hef peloof verzcgelc^ :s.

Wy moeten d^n Bruidegom in 't herte draagen, en

genoegzaam daar in graveeren, op dat wy met Faulus

Ipreeken konnen : l^Vant ik draage de lidteekenen des

Heeren Je.zus inmyn lichaam. Gal: vM: 17. dat is, ik btn

een lyfe;gen kneehi van Ghriftus^een foldaat en zyn herte-
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Ijke liefhebber, en daarom draag ik ïynelidteekenenaatl

myn lichaam aangebrand of ingegrnaven, dat ik menig-

vuldig, inwendig, en uitwendig weete; dat ik met het

herte en werk tegenwoordig niet myns zelfs , maar
Chriftus zy, en dat hy als den gekruiften in my leeve,

want ik ben met Chriftus aan 't kruis gehecht, endraage

altyd dat fterven des Heeren Jezus in myn lichaam

om , op dat ook het leven des Heeren J E z u s in myn
lichaam openbaar worde. Gelyk als men nu zegt, dac.

de knechten des Antichrifts dat teken des diers zullen

hebben aan haaren rechterhand, of aan haar voorhoofd:
ülzo zullen diemetChriflus vereenigde zielen, dat teken

des Icvendigen Gods niet al leen aan de voorhoofden , of
aan de handen, of andere leden des lichaams, maar
inwendig in het herte draagen, dssgelyks wy gedraa-

gfen hebben het beeld des aardfen, alzo zullen wy ook
draagen het beeld des hemelfen.

ÜDS herte moet zyn gelyk een penning des hoogden
Konings, die met zyn beeld getekent is. Onzen Heiland
wil, dat vv'y hem voor een zegel zullen hebben in ónze
betrachting en werken , en zyn teken zo wel onze woor-
den als Werken indrukken , want alzo zullen zy Koning-
lyke en niet valfe munten zyn, als dewelke met des Ko-
iiings beeld zyn geteekend : gelyk als nu de penningen
haar waard'gheid hebben van des Konings beeld; alzo

hebben de werken en ged3chten, dewelke van het her-

te komen, haar verdienden alleen van Chriltus ; en
alzo vesrl een herte Kelykvormii? is zvn Heere, wien?
beeld het draagt, alzo veel zal het aanneemelyk voor
God zyn.

De
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De Ziele zet haar betrouwen in de

wonden van Chrijlus.

W^ie is dien Steenrots, in wiens klooven 't Duifje

fchuild

,

' Wanneer den Havich hees van moord enbloeddorft

huild ?

En wie is 't Duifje ? ach myn Jezus, myn beminde l

Waart gy de Steenrots niet , ik wift hem nooit te vinden

,

En is myn arme Ziel het weerloos Duifje niet.

Dat fchuw voor d'eeuw'ge dood, in uwe wonden
vliet?

Och ja, myneenigheil, want buiten uwe wonden,

Wierd ik van de Adelaar des afgronds haaft verflonden

,

Waar ioud* ik heep? helaas! hy greep my met een

vlucht.

En ftrooiden al te wreed , myn pluimpjes in de lucht.

Al myn gerechtigheid zouw my niet mogen baaten

,

Myn krachten zouden my begeeven en verlaaten

,

Daarom myn God,myn Lief,gy zyt den waarden fleen

Myns heils, daar ik verfchuil, gyzyt het maaralleen,

Gyzyihet Al, en ik het Niet, mynfchoonfteHeere,

Laat my uw fterkheid en myn zwakheid dagMyks leeren.

Myn God , mynfchoonfte Lief, myn Jezus, al myn
goed,

Uw liefde-tekens rood van 't heilig hemels bloed.

Uw liefde-tekens in uw voeten en uw handen,

Doen *t vuur van wederliefde in myne Ziel zo branden

,

Dal ik wel hert'lyk wens om de uiterlyke dood.

Op dat myn geeft zich ganis in uwen Geeft vergoot

,

Als 't waaier eens Riviers , dat uit de Zee ontfprooten

,

JN iet ruit eer 't weder in zyn oorfprongis gevlooien.

V.
Goddelyk Antwoord.

erlaat de Steden , en woond in de Steenrotfc , gy in-

woonders van Moab. En ixjord gelyk een Duive , Jie in

d( mond erns bo'J^en bols nsfleld. Jercm: XLVIil: 28.
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XXXVIII.

Cy zyt myn Stecnrotfe en myn Bargt; Le'idmy

dan, en voert my om uwe: naams wille. Pfalra

XXXI: 4.

L s Of
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Op het XXXVIir. Zinnebeeld.

Fan Chrijlus wonden,

IXomt laat ons met de liefhebbende Ziele, m alle

aanvechtiDge, elende en jammer deezes levens, onze
toevlucht neemen tot de holen des RotsQeens : tot

"ivelk een Rotsfteen ? Je2us Christus onzen
Hcere: Want deeze is de KotsQeen die door Mozes^
dat is, door het Joodfe volk, met de roede des Kruis

geflaagen, overvloedig water van zich gaf; invoegen

dat men niet alleen w^ateren, maar volgens het geiui-

genille G*er heilige Schrift, ook Oliuitdeezeallerharttte

/teen vermogt te zuigen. Derhalven den Profeet Jere-

mias ook zeide; Verlaat de ftederiy dat is, 't gerucht

en de onruft des volks, en woont in de Steenrotje ^ gy
invjoonders 'van Moah: en word gelyk een Duwe^ die in

de mond eenes boogen bols nefield. Dat is, in de open zy-

de van Chrillus. Uit is den Steen, welke den Patriarch

Jakob tor een teken heeft opgericht, en daar hy Üli op
goor , tot een bewys der overvloeijende genade en
'^ludsdienrtigheid. Wat kan ons in deeze Steenrots ont«

breeken, want wy alhier vooral onze vyanden zeker en

vfy zyn: Hier kan de oude flange, dat lillige en krom*
draaijcnde ferpent niet genaaken : Hier zyn wy van der

aarden opgenomen, en op den weg des hemels geüeli

;

si vecht ons de wereld aan, al dreigd ons de vyand

,

slklaagd het vlees , wy en hebben voorwaar voor nieis

t« vreezen,, nademaal wy op ^tn Rotsdeen gefundeerd

7.yn: nergens konnen wy zo zeker en vry zyn als iü

de wonden onyes Heeren.

Wat my ontbreekt aan myn zelve, dat haale ik vry-

üioedig uit h§i binnenüe myns Heeren, want zyn.bin-

^ nentls
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nenfle is vol en overvloeijende van genaden, en 't en

ontbreekt hem aan geen gaaien tot uitvloeijinge, 2yn
handen en voeten heeft men doorgraaven, en zyn^zyde

met een Lancie doorrteeken , zo dat ik-door deeze reetcn

honing uit den RotsÜeen, en 0!i uiteen harden tleenkaii

zuigen, dat is, ik kan hier door fmaaken en zien, hoé

vriendelyk de Heere zy« Hy dacht over my gedichten

des vredes , en ik en wille het niet : maar de Ipyker die

hem zyn lichaam heeft doorgedrongen, ismyeen fleuiel

geworden, om te zien den wille des Heeren. Hoé en

zoude ik 't niet zien ; de fpyker roept, de wonde roept,

dat God waarlyk in Ghriftus zich met de wereld is ver-

zoeneade. 't Yzer is hem door de Zielegedrongen, en

is hem totaan 't hertegekomen, invoegen dat hy nu niet

anders en kan, als medelyden hebben met onze zwak-
heden. De heimei ykheid zyns henen is door de gattn

des lichaams openbaar geworden ; die groote verbor-

gentheid der Godzaligheid is ontdekt; die ingewanden
'der barmhertigheid onzes Gods, met welke ons ver-

zocht heeft den opgang uit der hoogte, zyn aan den dag
gekomen, en hoe en zouden ze door de wonden niet

her voor komen? want waar in zoude het klaarder als

in uwe wonden fchynen konnen, dat gy Heere vrien-

'delyk en goedertieren zyt, en van groote barmhertig-

hi'id ? ~

Longinus heeft my de zydevanChriftusmetdeLair.
cis geopent, en ik ben 'er ingetreeden. Hier woon fk

zeker, hier vermaak ik my, hier ruHe ik zoet, hier

weide ik met lüft.

).)'
-1

^viro V! ^. 1

.u UI
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W
De Ziele in verlangen cm ontbonden , en

met Chrijtus te zyn.

ie vraagd wat my beweegd om wel gemoed te

iingen

,

Daar veel elenden en veel krankheid my bedringen.

6 Blind vernuft ! dat kruis , dien tegenfpoed en ftryd

,

Is zelfde weibron van myn vreugde en zoetigheid.

Niets is *er dat my houd van God , myn Lief, gefcheiden,

Als eenen ouden muur , die (laat noch tuflen beiden.

Myn vlees den ouden menfch , als ik die zie vergaan

»

Van dag tot dag , wil ftorm en onweer op hem ilaan

;

Dat wekt een vreugd in my , zo lang tot hy te gronde

,

Door llag en ftoot gekrenkt, niet meer en word gevon-

den,

Dan val ik God , de bron , daar ik zo zeer na dorft

,

In de armen veilig t'huis en ruft op zyne borft;

Daar klopt dat liefryk hert; dat menfch wierd op der

aarden^

En de afgevallen Ziel tot erfgenaam herbaarden.

Dan fmeli myn geell als was in | e z u s liefden-vuur,

Wy worden gants vereen j , Wat hy is van natuur

,

En van alle eeuwigheid, dai wordeik van genaden ,

Zo kan den honger des gemoeds lich recht verzaaden.

ó I3iinde wereld waakt , befchouwd wat dat gy doe^,

Hoe gy om rook en wind verlieft het hooglle goed.

Goddelyk Antwoord.

±yie overwint, ik zal hem geemn met my te zitten in\

mynen troon, gelyk als ik overwonnen bebbCy en ben ^e-l

zeilen met mynen leader in zymn troon, üpenbaaringl

111: il.
'

m
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XXXIX.

Het leven is my Chri/lus^ en betjlerven is Iwy^
gewin.

Ik veerde van deeze twee gedrongen , hebbende

begeerte om ontbonden te worden , en met Chrijhts

te zyn» JVant Idat'] is zeer verre hetbejle, Philil:

vers 2K S3.

L 4 ZANG.
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ZANG.
Toon: Amarille mia Belle.

jEzus Christus myn viaardel

Gy zyt bet al^ en al imt ik begeer e^

Myn Bruidegom, myn Heere, 1

Gy zyt bet ai, in Leviel en op aarde; /

JJie uwe ^ysheui baarde» i

Hoe lange d:.::rd het eer ik by u zal ns^ootien?
'

Jezus Cbniius , Jems Cbnjius , Jezus Cbrijlus , myn
Jcböone

!

,

Ah een bert dat ontvlooden
,

'

Jn H dicbte woud, V vervolgen van zynpfaagsrs,

yan Honden en van Jaagers , /

Vit beeten dorji , Jcbreeuwi na de wate/jlroomen ,

Die 'Dan 't gebergte komen ,
/

Zo fcbreeuwd myn Zie'e naar u, 6 Gyi verbeven]

Jezus Cbrijtus, Jezus Cbrijlus, Jezus j/brijtus, myn levs%

o Verderven en Jlerven , /

Xoji gy gebeel myn eigen wil vermden!
Dan liet in H bert zicb vinden: /
Een levend voater^ ont/prongen/iit Gods berte;

Geen dorji zouvö my meer jmertf.

Ja zneijie Jezus myn allèrjcboinfle Heere, h
Laat my Jlerven, -laat my Jterven, laat my Jlerven ^ .van

ü leeren.

VAN



V A N 'T E E U W I G E

VADERLAND,
EN DESZELFSVREUGDE,

Op het XXXIX. Zinnebeeld.

W,anneer nu de Godlievende Ziel, den weg van
haarPelgrimfchap, door de gevaarlyke wilde Woeftyne
deezer wereld, ten einde gekomen is, en dat den ou-
den fcheidsinuur haares uiierlyken Lichaams, van voor
haar aangezicht is weggevallen, dan gaat zy weder in

haar eerde en rechte vaderland , daar zy uitgefprooten is,

(doch in Adam uitgewandeld was) by haar allerliefüe

Vader i*huis, om met alle heilige Engelen in eeuwigheid
voor zyn aangezicht te fpeelen.

Om dan wat te zegden van het zalige Vaderland, des-

zelfs wez^n, vreugde en heerlykheid, zo zullen wy
noch ten einde een Roozenhoetje vlechten, van ver-

fcheide hooggekleurde Bloempjes, geleezen uit de Ziel-

verkwikkende Roozengaarde van een hoogverlichte

vriend Gods , die uit hoogeen diepe Goddelyke befchou-
welykheid aldus fpreeki;

Zouden wy dan aan God blind zyn? den Geeft varj

Chrilius , ziet door en in ons wat hy wil : en 't geen hy
wil du zien en weeten wy in hem, buiten hem weeters

wy niets van God. Hy doet Goddelyke werken, en hy
ziet wanneer , en wat hy wil : niet wanneer Adam wil

,

wanneer Adam zyn boosheid gaarn wilde uitfchudden,

om zich met hoogmoedigheid te laaten zien.

ó Neen : hy verbergt zich aldaar ; hy ziet niet in ons,
in "het licht de vreugde, in God: maar in 't kruis , in

verdrukkinge, in 't lyden en Qerven van Chriftus, m
L s Chriüus
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Chriftus vervolging en verfmaadheid , in groote treurig-

heid: daar ziet hy in; en laat den ouden Ezel beeven,

en 't kruis van Chriftus draagen, dat is zyn Ampt.
Maar» op den weg door den dood van Chridus, ziet

den nieuwen Menfch tot in der Engelen wereld, dieis

hem lichter en klaarder te begrypen, als de Aardfe
wereld, het gefchiednaiuurlyk.

Niet met inbeelding: maar met ziende oogen, met
die oogcn die der Engelen wereld zullen be7,itten; te

weeten, met de oogen van het beeld der Zielen.

Met den Geeft die uit het vuur der Zielen uitgaat:

den zei ven Geeft ziet In den Hemel , die ziet God, en
de eeuwigheid, en geen andere; die js ook dat edele

beeld na Gods gelykenls.

Maar wanneer wy willen fpreeken van het Paradys,

en deszelfs vreugde, en hoogfte wezen, wat dat zy, zo
hebben wy geen gelykenls in deeze wereld, wy hadden

daar Engelen tongen toe vandoen,enderEngelen kennifTe,

en of wy die hadden , zo konnen wy *t doch met deeze

tonge niet fpreeken. In het gemoed ; zo de Ziel op den
Paradyfen liruid wagen vaart, word het we] verftaan,

maar met detonge kunnen wy*t niet opheffen, nochtans

willen wy het ABC niet wegwerpen , en ondertu/ïèn

met de Kinderen fpreeken, tot dat ons een andere mond
om te fpreeken zal gegeeven worden.
De Schepping of ganife Kreaiuurlykheid Is anders

niet als een openbaaring des alwezenden ongrondely»

ken Gods, alles wat hy in zyn eeuwige onaanvankelyke
Gebaaring en regiment is, dat zelve is ook de fchep-

ping, maar niet in de almachtigheid, en kracht, maar
gelyk als een Appel op den boom waft , die is niet zei ver

den boom, maar hy waft uit de kracht des booms. Alzo
zyn alle dint^en uit de Goddelyke begeerte ontfprongen

en in een wezen gefchapen, daar in den beginne geen

wezen daar toe voorhanden was, maaralleen dat zdve
M yfterium der eeuwige gebaaring , in welke een eeuwig?

vol*
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volmaaktheid is gevïeeft. Want God heeft de Kreatuur-
iykheid niet gebooren, op dat hy daiir door volkomen
wjerde, iTjaar totiyns 7.elfsopet)baaiinKe, alstergroolc
vreugde en heerlykheid : niet dat zulke vreugde eerli mef
de Schepping begonnen heeft: neen, want ïy is van
eeuwigheid in 't grooie Myrterio geweeli, maar %\f

leen als een geefleiyk fpeelen in zich zei ven. DeKrea»
tuurlykheid of Schepping is dat zei ve fpeelen uit zich zel-

ven, alseen Mode! of Werktuig van den eeuwigen geeff^

met het welke hy fpeelt; en het is even ais een grooic
Harmonie van veelerlei Snaarenfpel , het welk als in eene
Harmonie geftelt is. Want het eeuwige woord of god-
delyk geluit of (lemme welke een Geeliis^ heeftzichin
formingen als in een uitgefprookerj woord ofgeluit met
de gebaaring des grooten IVl yüeriinge voert , engelykals
het vreutjdenfpei in éein Geeft der eeuwige Gebaarin^^
in zich zei ver is, alzo is ook het werk tuij^, alsdieuitge-

fprookene Form in zich iel ven, het welk het levendige
geluit voert, en metzyneitjeneeawis^en geed des willens
ilaai , dat het luid en klinkt, (^elyk een Orgel van veel

Itemmen, met een eenige hichc bewerkt word, dat een
ider Itemme, ja een ider pyp hsaren toon sneeft, endair
is doch maar eenerlci lucht welke in id^^r llemme geluit

geeft, na dat het Indrumentof 'Orgct gemaakt is. Alzo
is 'n\ de eeuwigheid in hzi gantfe werk der goddelyke
Qpenbaaring maareen ceiii^e.i Geeii, welige den Open-
baarder in het uiigefprooken i^-eluit, ais mede in het fpree-

kendi geluit Gods is, welke het leven 's des grooieg
Myiteri, en van al het geeoe wat daar uit gebooren is,

by is den Openbaarder van alle de werken Gods.
De rtemme Gods voert haar vreugde door het fchep'

fel, als door een InflrurriCnt geduurig en eeuwig uit.

Het fchefifel is de opsnbaariu^^ der (kn.ine Gods, wat
God \n de eeuwi:;e Gjbaaring 2. v nes eeuwigen Wüords
uit het groote Mylteiio des Vaders eigenfchap is, dat

is het fch^fpfcl io ö^nbeeid, aU «en Frcugdeiifpd , waar
mtê
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meê den eeuwigen Geeft fpeelt. Alleeigenfchoppendcr

crooten eeuwigen Myfteri der gebaaring aller wezen lyn
m de Heilige Engelen en menlchelykelchepfelenopen»

baar, en ons is niet alzo daar van ie denken, als of de

fchepfelen maar ftille ftonden , enzichoverdeheerlyk-
heid Gods verheugden, en maar in vreugden litrerdén

;

neen, maar gelyk als den eeuwigen Geeft Gods in het

groote Myfterio der Goddelyke gebaaring vaneeuvi^ig-

heid tot eeuwigheid werkt, endieoneindelykeenontel-

baare wysheid Gods geduurig openbaard, gelyk als de
aarde geduurigfchoone Bloemen, Kruidenen Boomen,
alsook iVletaalen en wezen baard, endeeenetydheerly-

ker, fterker en fchoonder te voorfcKyn brengt als de an-

dere: en gelyk haaüig in 't wezen het eene opgaat, het

ander onder , en een geduurige genieting en arbeid daar

mede is. Alzo is ook de eeuwige gebaaring des Heiligen

Myfteriin groote krachten wederbrenging, daar deeene
Goddelyke vrucht der groote liefde en begeerte neffens

de andere in 't Goddelyke wezen ftaat, en heiisalseen

geduurig worftelen en bloeijen der fchoone verwen, en

een lieflyken reuk uit den Goddelyken kracht, nadeei-

genfchap der Goddelyke natuur, een geduurigen g-oeden

fmaak der liefde uit Goddelyke begeerte. Al het geen

waar van deeze wereld een aardfe gel ykenis en fpfegel is,

dat is in 't Goddelyke ryk in groote volmaaktheid in 't

geeftelyke wezen; niet is het maar Geeft , als een wille of
ged.Khte; maar het is wezen, lichaamelyk wezen, fap

en kracht, maar tegen de uiterlyke wereld als onbegry-

pelyk : w \nt uit dat zelve Geeftelyke wezen , in 't welk
het reine Element is , als ook uit het duiftere wezen in 't

Myfterio des Grims, als den oorfprong des eeuwigen
lüitbaaren wezens, daar uit de eigenfchappen ontftaan,

in deeze zichtbaare wereld gebooren en gefchapen als

eenuitgefprooken geluit uit het wezen aller wezen.

De Heilige Engelen zyn daarom tot fchepfelen uit

God gemaakt, opdat ^y voor Gods bene, welke is

den
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<3ert Zóone Gods, zullen looven, zingen, en fpeelen,

jubileeren, en de Hemelfe vreugde vermeerderen. En
waar zoude den Vader haar anders verordineeren, als

voor de deur van zynherle? alle vreugde des Menfchen,
dk in den gantfen menfcheis, ontfpringt uit de weibron
van het herie, alzo ook in God ontfpringt de groote
vreugde uit den weibron van zyn herte. Daarom heeft

hy de Heilige Engelen uil zich zei ven gefchapen, die zyn
als kleine Goden na het wezen en de qualiteiien van
den gaiitfen God, op dat zy zullen in de Goddelyke
kracht fpeelen, looven, zingen, op Inlhumentenllaan,
en de opklimmende vreugde uit het herte Gods ver-

meerderen.

De rechte liefde in de GoJdelyke natuur ontfpringt

uit den weibron van den Zoone Gods, ziet gy Men«
fchenkind, laat het u gezegt zyn, de Engelen weeten 't

voor af wel wat de rechte liefde tot God zy, gyhebtze
van doen in uw koud herte. Merkt, wanneer de lief-

taalige vriendelyke glans en 't licht met de zoete kracht

uit den Zoone Gods in den gantfen Vader lichiet in alle

krachten, zo worden alle krachten met het lieftallige

licht en de zoete kracht ontftooken, triumpheerende,
en ryk van vreugde. Alzo ook wanneer dat lieftallige

en vrolyke licht van den Zoone Gods de lieve Engelen
aanfchynt, en fchittert haar binnen in haare herten, dan;

Heek^ti zich alle krachten in haaren lyve aan, en daar
gaat zulk een vrolyken liefde-vuur op , dat zy van groote
vreugde looven, zingen, en fpeelen, en dat ik noch
geene fchepfcl uitfpreeken kan.

De perfoon of het lichaam van een Koning der Enge-
len is uil ;llle qualiteiien , en uit alle krachten van zya
gaiitfi Koningryk gebooren, door de walmende Q^t{t
Gods, en daarom is hy een Koning', dewyl zich zyne
kracht in alle Engelen van zyn gantfe Koningryk uit-

llrekt

Alle Engelen van een Koningryk \ beduiden d\^ vee!

,

en
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^

en menigetlei kracht van God dcii Vader, en den Kd-
Uiïig der Engelen bedoid» den Zoone des Vaders, of het

llerte uit des Vaders krachten, en hy is ook het bene uit

alle krachten ^ daar uit de Engelen gemaakt zyn: denuit*

gang uit een Koning der Engelen in zyn Engelen ofde in-

ificiringzyner Engelen, beduid God den Heiligen Geeft^

Gelyk als diexelve van den Vader en Zoone uitgaat, en
inficieri alle krachten des Vaders, lo Wel alle Hemelft
vruchten en formen, waar van alles zynopftygen heeft,

tn daar in de Hemelfe vreugde llaaf. alzo is het ook
met de werking, of kracht van een Cherubin of Troon
Engel ^ die Werkt in al iyn Engelen, gelyk als een

Zoon en Heiligen Geeft in alle krachten des Vaders, o^
gelyk als de Zon in alle krachten der Sterren. Daarvan
krygen alle Engelen den vv-ille des Troon Engels, en

lyn hem alle gehoorzaam, want zy werken alle in zyn
kracht , en ny dringt met zyne kracht in haar allen. Want
zy zyn de ledemaaten van zynen lyve, gelyk als alle

krachten des Vaders des Zoons ledemaaten zyn, enhy
is haar herie, en gelyk als alle Hemelfe formen en vruch*

ten gelederen zyn van den Heiligen Geefl, enhy is haat

berte, waar in zy opgaan, of gelyk aisdeZonhetherte

aller fterrenis, en alle Sterren 7yn gelederen der Zonne 5

en werk<^n onder malkanderen als een Sterre , en de Zon
js doch het hertedaarin, ofhetfchoon veelein meniger-

ieye krachten zyn, nochtans w^erkt alles in der Zonnen
kracht, en alles heeft zyn leven van der Zonnen kracht^

ziet aan wat gy wilt, het zy in *t VleesotinMetaalen,

of in Gewallcn der Aarde.

Alhier zult gy weeren datde Engelen niet alle van een

Qualiteit zyn, zy zyn ook malkander in de kracht en

machtiji^heid niet alle gelyk : een ieder Engel heeft wel

de kracht van al de zeven Welgeeflen in zich , maar daar

is in ider eeni^^dns een Qualiteit der flerkre, nadiezelve

Qualiteit is hy ook geglorificeert. Want zo a!s aan ider

plaats denSalitierteniydederfcheppinggewecltis, al 10
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fs ook den Engel geworden, en nadeQualiteit, die het

ÜerkHe in den Engel is, word hy ook genaamt en ge*»

glorificeert.

Gelyk als de Bloemen der Beemden een ideriyn ver-
We van zyn Qualiteit ontfangt, en ook zyn naam na
2yne Qualiteit heeft, alzo ook de Heilige Engelen: in

eenigen is de wrange Qualiteit het fterkfte, en die 2yn
licht bruin, en het naalte aan de koude.

Als nü het licht van den Zoone Gods haar aanfchynr,
4o ïynze als een bruinen blikfem gants helder in haar
Qualiteit : eeni^e lyn van de Qualiteit des waters, en
die zyn licht

,
gelyk den Heiligen Hemel , en als het lichl

haar aanfchynt zo is 't als een Kridallyne Meer.
In eenigen is de bittere Qualiteit hetfterkfte, die2yn

gelyk een koftelyken en groenen Steen, die 'er uitziet als

cenen blikfem, en als het licht haar aanfchynt dan is 't uit

den rooden en groenen, als of een Karbunkel daar uit

lichtende, of als of het leven daar oorfprong had.

Eenige zyn van de Qualiteit der hitte, diezyndealler-
lichtfle, geel en rood, en als het licht haar aanfchout dan
is 't gelyk als den blikfem van den Zoone Gods. In
eenige is de Qualiteit der liefde het fterkfte, die zyn
een aanblik der Hernelfe vreugde, gants licht, wanneer
het licht haar aanfchynt, zo is 't als lichtblaauw, een
liefelyken aanblik.

In eenigen is de Qualiteit des Toons, of desgehiits

,

het Qerklle, die zyn ook licht, en als het licht haar aan-
fchyiii, dan is 'tgelykalseen opflygen desblikfems, als

wilde zich daar iets verheffen.

Eenige zyn van de ganife natuur, als een gemeene
vermenging; wanneer het l'chc haar aanfchynt, daij i»

'ti^elykden Heiligen Hemel, die uit alledegeellen Gods
geformeert is

iVIaar den Koning is het herte aller Qualiieiten, en
heefr zyn Rivier in *( midden als een Wclbron , gelyk als

de Zon midden onder de Planeeten (laat, en is een Ko-
ning
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ning der Sterren, en een herte der natuur in deexe we-
reld : alzo groot is ook Cherubin of Koning der
Engelen,
Én gelyk als dfe andere ïes Planeeten nevens de Zon

Heer- voeders zyn, en de Zon haaren wille geeven dat

2y in haar mag regeeren en werken , alzo geeven alle

Engelen haaren wille aan den Koning, en der Engelen
V orden zyn in den raad met den Koning.
Maar gy zult alhier weeten, dat zy alleen liefden

wil onder malkander hebben; niemant misgund een
ander zyn ge/talte en fchoonheid, want gelyk als het

in de Geeften Gods toegaat, alzo ooR onder haar.

Ook zo hebben zy alle tegelyk de Goddelyke vreugde,

en genieten al te gelyk de Hemelfe fpyze, daar is geen
onderfcheid in.

Maar in de verwen en flerkte der kracht is een on-

derfcheid, maar in de volkomenheid gants niet, want
een ider heeft de kracht van al de Geerten Gods in zich ;

daarom, als het licht van den Zoonc Gods haar aan-

fchynt, zo vertoond zich de qualiieit van ider Engel
met dg verwen.

Ik hebbe van de geQalten en verwen maareenige ver-

haald , maar daar zyn 'er veel meer , die ik om de kort-

heids wille niet fchryven zal. Want gelyk als zich de

Godheid in oneindelykheid vertoont, met haar opily-

ge, alzo zyn 'er ook ondonr^rondelyKe veelerlei ver-

wen en geüalten onder de Eut^elen: ik kan n in deeze

wereld geen rechte gelykenis wyzen: als de bloeijende

Aardbodem in de Mey, die is een dood en aards voor-

beeld.

War doen dan de Engelen Gods in den Hemel , of

waarom, of tot wat einde heefize God ti^efchapen ?

Dat meugt gy gierigaarts merken, die in deeze we-
reld na hovaardy , eer, roem ,

geweld
,

geld, en

goed tracht , en dringt den armen zyn zweet en bloed af,

en verpraald zyn arbeid, en meent beter te zyn als de

een*
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eenvoudige j^emeene, waar toe u God gefchapen heefr,

Wasrom heeft Gdd Vorjien der Engelen gelchapeii,

en niet alle in eelykhe'd?

Ziet , God is een God van order, ^^e' yk als het nu in zy ri

regiment fn hem zei ver, dat is, in zvn geboorte, en 'm

zyn opklimmen g?at , gelyk in andere fc^epfelen een

crder is, alzo is <iok de order dtr Engelen.

Gcriyk als in hem zyn zeven QuaÜteiten, waar door

het jjiMife Goudcïvke wezen bewreria vi'ord, en zich in

deeze zeven QuaÜteiten in eenoiieindeiykheid ver roei n-d,

en nochtans die zeven voortreffelvke waardigheden in de

oneindigheid zyn, vi^aar door de Godd>^lvke geboorte

eeuwig in zyn ordening onveranderlvk beft:i2t : en gelyk

\u 't niidden der zeven Geelien Gods het Herte des le-

vens gebooren word, waar vnn de Goddeiyke vreugde
opgaat 5 alzo is o.)k der Engelen order.

Der Engden V^orlien zyn na de Geelien Gods gefcha-

ptn^ en deCherubin na het Hcrre Gods : zo -als nu het

Goddeiyke wezen werkt, alzo ook de Engelen, welker
"waardigheit in \ w-ezen Gods opgaat, enz'ch bezonder

vertoond in zyn werking a!s in 't opklimmen desioons
of Be]'ji:s, of der Goddeiyke wei kin^ , wor Heling of
kampng, die zelve Vorlt der Engelen welke die qualf-

teit hei meed toegenegen is , begint ook zyn re?met zyne
Legioenen, met zingen, fpeeien, danfen, verheugen,
en jüt)ileeren.

Dat is een Heme'fe Mufica, want daar zingt een iuer

ra z\n waardfghtii llemme, en den Vont voert den rei,

gelvk een Cantor metzyn Schoolieren, enden Koning
verheugt zich en jubileert met zyn Engelen, den groo-
ten God ter eeren , en tot veimeerdering der Hemelfe-
vreugde: en dat is in het Herte vQods,' als een heilig

fpel, en daar toe zyn ze ook geichapen, ter vreugde
en eere Gods.
, Als nu opgaat die MemeÜe ]\/!u(i'ca der Engelen,
ïogaatindeHemelfe Pomp, in dei: Goddel y-k-Ji^ti Salitter

IVi ('P
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Op allerlei gewalTen , allerlei figuuren, allerlei verwen
^

want de Godheid vertoont zich in oneindclyke en on-

grondeerlyke veelerlei aart, van verwen, formen ea,

vreugde.

Nu die Wei-Geeft in de Godheid welkezich dan be-

2onder vertoont met zyn opklinnmen en liefde wor de-

len , als waare hy de voortreffelykftegevvorden , die ïelve

Vorft der Engelen, begint ook lerOond zyn Heiiielfe

Muiica met zyn toegenegen Engelen na zyn qualiteit,

met zingen, fpeelen, fluiten en allerlei Hcmelfekonft,
die in de Geefien Gods opgaat.

Maar als het Centrum in *t midden opgaat, dat is, de
Geboone van den Zoone Gods zich tu?.onder vertoont

als een tn'urnph , daar gaat dan op de i\iii'ica of vreugde

van al de drie Koninglyke regimenten dergainfefchep-

ping van de Engelen.

Wat hier nu voor een vreugde zyn mag, geef ik een

Ider Ziel te bedenken , ik kan 't in myn verdorven natuur

niet vatten, veel minder fchry ven. Met dit gezang ciieere

ik den Leezer in 't andere leven, daar zal hy zelver mee
aan den rei zyn, en deezen Geeft eerft geiooven, wat
hy hier niet verftaat, dat zal hy daar in'taanfchouwen
hebben.

Gy zult weeten, dat het uit geen fteen gezogen is,

maar wanneer een bliklem in \ Centro opgaat, zo zier

en kend het den Geeft. Daarom ziet toe en fpeelt niette

hoonachtig asn deeze plaats, of gy zult voor God een

fpotter bevonden woi den, en'tzouw u wel gaan als den

Koning Lucifer.

Wat doen dan de Engelen als ze niet zingen ? Ziet,

wat de Godheid doet, dat doen zy ook. AlsdeGeeften
Gods in haar zelven , ecl en liefelyk in malkander baaren

,

en in malkanderopklimmen, als een liefelyk omhelzen,
kuiTen en van malkander eeten : in welke fmaak en reuk

het leven opgaat, en de eeuwi<^e verkwikkiiig , zogaan
de Engelen ook zeer vriendelyk, lieftaalig en liefelyk

i
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jn het Hemelfe Refit^r met ma'kander wandelen , en be-
fchouwen de wonderbaarlyke en liefelyke geihlte des

H-mels , en eeten van de bevallige en aangenaame
\ 'iiciten des Levens.
Wat fpreeken zy met malkander ? Ziet gy prachtige,

Üoute en hovaardige Menfc^!, de v/ercld wil u hier te

naauw worden, en i;y denkt dut niemani u gelyk zy,
bedenkt u hier, ofgy ook een Engelen of Duivelfeaart
hebt.

I3y wien tal ilc nu de Engelen v-ergelyken? Ik zal ze
met recht by de kleine Kinderen ver^elyken, dfe in de
IVlei, als de fchooiie Roosjes bloeijen, met malkander
in de fchoone Bloempjes gaan, die afplukken, enmaa-
ken da -r edele Kransjes van, en draagen die in haar han-
den , en verheugen zich , en fpreeken geduurig van de
mt.-nij<erley gcHa'ren der fchoone l5loemen . enneemen
malkander by de handen, als zy in de fchoone Bloemp-
jes gaan, en alze t'huis komen, zo laaten zy die de Ou-
ders zien, en verhtugen zich, waar over de Ouders dan
ook vreugde aan de Kinderen heoben, en zich met haar
verheugen
Alzo dcen ook deHeiligeEngelen in den Hemel, dk

neenien malkander by de h-nden, en wandelen in de
fchooiic- Hemelte Mei, en fpreeken van de liefelyke en
fchoone gewaiien in deHtmeifePomp, en eeten de be-
vallige aangenaame vruchten Gods, en gebru-'ken de
fchoone Hemelfe Bloempjes , toi haar fpeeling , en maa-
kcn voor haar fchoone Kransjes, en verheugen zich in

de fchoone iVIei Gods.
Daar is niet anders als een hertelyk liefr.ebben, een

zachte liefde, een vriendelyke zaamenfpraak, een lief-

talig ^czelfchap, daar d^n eencn altyd zyn \ul\ aan een
ander ziet , en een ander eerd. Zy v/eeren van geen boos-
heid, li(t of bedrog, maar de Goddelyke vruchten en
liefelykheid zyn haar alle s:^emeen, den een magze ge-
bruiken als den ander , daar is geen misgunft

,
geen nyd

,

M J geen
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geen wederwille, maar haar herte zyii in liefde verbon-

den.

Daar aan heeft nu de Godheid ïyn hoogde behaagen,

gelyk de Ouders aan ce Kinderen, dat zyn lieve Kinderen

in den Heiiicl, zich 7.0 vriendelyk en wel aanüellen, want

de Godheid fpceli in zich zelven ook alzo, den eenen

Wel^eeft in den anderen.

Gelyk wanneer als den bïikfem des levens in 'rnvdden

der Goddelykekracht opgaat, daaralledeGeeüen Gods
haar leven krygen, en zich hoou; verheugen, daar is een

liellyk en heilig omhelzen, kuffen, fmaaken, voelen,

hoo'rcn , zien en ruiken. Alzo is 't ook by de Engelen,

als den eene de andere ziet, hoort en voelt, 20 gaat in

ïyn herte den blikfem des levens op, en deneenen Geeft

omvangt den anderen gelyk ais in de Godheid.

Als ik hier nu fchryve van het Centro (f 'r midden,

dat de Weibron der Goddeb.k.e Geboonc in 't midden

ty, zo is de meening niet, dat in den Hemel een bezon-

dere plaats zy of een tezonder Lichaam, daar het vuur

des Goddelyken levens opgaat, uit het v/elke de zeven

Geefren Gods uilgaan in de ganife ruimte des Vaders

:

maar ik fpreek opeen Lichaamelyke of rvlenfchelyke

wyze, om des Leezers onverHands wille, op aart eri'

wyze, als der Engelen fchepfelen gêbeeldet zyn, en

20 als 't in God is.

Gy moet niet denken, dat 'er in den Hemel een

Lichaam zy, dat maar zo gebooren word, datnien be-

donder God noemt : neen, maar de gantle Goddclyke

kracht, die zelver den Hemel en aller Hemelen Hemel

is, word alzo gebooren. en dat i's genaami God den

Vader, uit wicn alle Heilige Engelen gebooren ?.yn, en

ook in d\e zelve kracht leeven, en aller Engelen Geeft

word in haar Lichaam geduurig eeuwig alzo gebooren,

(iaar toe ook den Geelt aiier inenfchen.

Merkt, des Vaders kracht is Alles in en boven

z\\^ Hemelen , en die zelve kracht baart overal her
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Lic H t: nu d:e zelve Alle K r ac h tis, en word
genaamt dcii Vaader, en htft licht, dat uit die zelve

^•\ L LE K il A c H T gebooren word, dat is , en word
genaamt, leu Zoon.

Maardaarcim word'et den Zoon genaamt , oirs dn het

uit ÓQu V'fidcr i;cbooren word, dat het des Vaders Herie
in zyn kracnicii is, en als 'et nugehüorenis, zois'tcen

ander Perlu'-Ti als d^n Vader, want den Vader is de
gracht en het Ryk, en den Zoon is het Licht en de

Gians in den Vader, en den Heiligen Gee!l fs het val-

len, of den uitgang uit de krachten des Vaders en des

Zo(^.ns , en formeerd en beeldet ai les.

Gelyk als de Lucht van der Zonnen en Sterren kracht
i"!"t^aat, en walmt in deeze Wereld, en maakt dat alle

Scnepf:;"ien zich baaren , en Gras, Kruiden Boomen
()p;i^aan, en al wat in deeze wereld is, alzo gsat ook
den Heiligen Geeft van dsn Vader en Zoon uit, en
forme?rd, en beeldet alles in den gantfen God. Alle
GewalTen en Formen in den Vader gaan op in het val-

len van den Heiligen Geeft,daarom is *t een eenigen God,
en drie onderfcheidelyke Perfoonen in een Goddelyk
wezen.
De ganrfe natuur des Hemels ftait in de kracht der

zeven \\'"el-Geeften, en in de zevende beuaai de natuur
of begrypelykheid aller qualiteiten : die is nugants licht,

en dik t;elyk een nevel, maar gonts doorluc'uig als een
Kriitallyne Meer, dat men door alles kan heen zien,

maar alzuo is de ganife diepte of ruimte, boven en on-
der.

Nu hebben de Enaelen ook zulke licnaamen, maar
drooeer te zaamen gecorporeert , en haar lichaam is ook
den kern uit de natuur, het befte, ofdefchoonfte glans

uit de natuur.

Na op den levenden Geeft Gods fteanenzy met haar

voeten, d'c daar is, dik als een nevel, en helder als

een Kriiialiyne Zee, daar in klimmen zy opwaarts en
M 3 neder-
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nederwaarts wanr heen zy willen. Wam haar behendig-
heid is zo fnc! , als de Goddclyke kincht relver, noch*
fans is de ecne üielder als de ander, alles na dat hy van
een qiialiieit is.

In d'e zelve zevende Natuur geefl gaan ook op de
Hemelle vruchien en verwen, en Dlles wat begrypelvk
is, en het is, als ot de Engelen lulfen Henitl en Aar-
de in de ruimte zoudtn woonep, daar ^y openneder-
klommen, en waar zy ooit waaren, daar ruüen haar

voeten als of zy op de Aarde fionden.

De Ouden hebben de Engelen met vleugels , ds Men-
fchen voorgefchildert, maar zy hebben ze niet van doen,
maar zy hebben handen en voeten gelyk deMenlchen:
maar op een Hemelfc aart.

De Heilige Engelen gaan of wandelen in alle de
drie Koningryken ronder malkander, daar van ontfangt
deneenen van den ander, dat is, van defchooregeft -he,
vriendelykheid en deugd des anderen, zyn hoog.'.e vreug-
de, en cvenv/el bebouwt een ider zyn naiuurlyk bezit of
plaats, waar in hy tot een ichepfel geworden is, voor
zyn eigendom,
Gelyk als itmant in deeze wereld van een Blced-

vriend en lief xMenfch uiteen ander Land bezocht word

,

daar hy hertel yk na verlangt heeft, daar is vreugde en
vriendelyk we! kommen , en een lieve zaamienipraak

,

en den Huiswsard vertoont den Gafl: het allerbc-lle:

hoewel dit maar kout water is tegen het Hemelfe.
Alzo doen ook de Heil'ge Engelen teilen malkander;

als 't eene Koningryks Heir tot hetandere komt, ofhet
eeneVdrltelyke waardigheidHeir tot het andere Voriiel y-

keQualiteiïHeir komt, daar is niet anders , als een louter

nntüngen der liefde, een zeer litffalige faameiifpraak

,

en vriendelyke eerbiedigheid, een bevallig en aangenaam
wandelen der liefde, een zeer tuchtig endemoedig we-
zen , een vriendelyk kuüen en geleiden, daar gaat de liefe-

lykcii Ryen dans aan.
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Gclyk de kleine kinderen, ah zy in de Mei, in de

Bloempjes i^nan , ahvnar der è-^n meiii^^uiaal veei te

zaamen komeii , daar hebben 7 y een vrieiideiyke zaa-

menfpraak, en plukken de Bloeinpies veel en meni^er-
\t\^ Als dit nn is ^t fcnied , zo draaien zy die in haar han-
den, en beginnen een zeer verheugelyken Ryen dans:
alzo doen ook de Engelen in den Hemel , als zy uit

vreemden Heiren ie zaanien komen.
Zy zyn al tt zaornen inaar InHrunrienten in degroote

overcenkomll der Goddelyke vreugde, in den zang en
klank der krachten, en zyn al te maal arbeiders der won-
deren Gods, ais formeerders der krachten, van de
Heilige Naamen Gods

,
gelyk als wy Menfchen in onze

Alond de krachten der Senfum beelden, en formelyk
macken, tot luirbaare woorden, alzo is haar arbeid ook
een louteiebeelding der Goddelyke krachten en formen.
Wnnt wat zy willen en begceren, dat word door haar

in beelding en formen gebragt, hetzyn louter begrippen,

op aard als de Goddelyke krachten , voor de fchepping

der Ftigelen in zulke begrippen hebben gebeeldet, alzo
is ook hanr na- model) ing.

In de Goddelyke Pomp zyn voornamentlvk twee
dingen te betrachten, eerft de Goddelvke krachten, die

zyn een beweegende gaande kracht, in die zelve kracht

wad en word gebooren de vrucht na ider waardigheit

en aart, a's Hemelfe Boomen , en Spruiten, d\Q

zonder ophouden haar vrucht drangen , fciicon bloeijen

en wallen in Goddelyke kracht ; zo verheugelyk,

dat ik zulks niet fpreeken of fchryven kan, maar ik

(lamer daar aan, als een Kind, dat fpreeken leerd,

en kan \ nooit recht noemen , zo als het éttn Geeft te

kennen geeft.

De tweede gedalfe des Hemels in de Goddelyke
Pomp is 'i geluit , gelyk als in de kraet der Aarde het

geluitis, waar door Goud, Zilver. Koper, Y^er en
diergelyke waft, waar van m.cn alleriej Inltrumenten

M 4 ten
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,

ten fchelleofter vreu^'de maakeii kon , als Klokken , Py-
peii, en alles wai '<rr Tcheld: ook h dat zeive geluit in

alle fcheplelen, anders was alles Uil.

Nu door dat zelve geiuit in den Hemel worden alle

krachten beweegt, dat ailts verheui^elyk wall, en fier-

lyk ^TDooren wurd ; nugelyk als de Cioddeiyke krnchten

veel en inenigerlei zyn: alzo is ook het gclait veel en

menigerlei. /\ls nu die krachten in God cpkÜnuTKni

20 bewegen zy iiirdkander, en gaan in tnalkatider, en

't is een Itadig veriïieiigen: als dan gaat in dezelve ui;

allerlei verwen, en in de veru^en walt allerlei vrucht,

dan gaat in den kragt op, en 't geluit vermengt z'ch

ook, en klimt op in alle krachten der Vaders, a's öini

gaat op, Item men en fchellen in de HemeKe vreugde.

Zo gy in deeze wereld veel duizendiriei InÜrumeniea

en fnaarenfpel te zaamen bragt, en trokze alle op het

koniligUe in malkander, en had deallerkon'tigfleMee-

fters daar toe, dieze bewerkten , zo was het doch maar al?

het blnffen van een Hond (egenhetGoddelykegeluiten

MnHca.
Gelyk als in God tweedlngen te merken zyn, al zo is

ïiilks ook op gelyke wyxe in den Engel.

Eerft is de kracht, e.n in de kracht is'tgeluit, die

klimt in den Geelt op, in '(Hoofd, in 't Gemoed, ge-

lyk den Menfch in de Herfenen, en in 't Gemoed hcefV

hy zyn open Foorte, in 't Herte heeft hy zyn Zetelen

oorfprong daar hy oütfpringt uit alle krachten. Want
giller krachten Weibron weid in 't Herte. gelyk ook in

den Menfch, en ia 't Hoofd heeft hy zyn Vorilelykeri

Stoel, daar ziet hy alles wa» buiten hem is, en hoord

alles, en fmaakt alles, en r'jikt alles, en voeld alles.

£n als hy nu den Goddei y ken Toon en 'r geluit dat

bulten heiius,hoort opklimmen,zo word zyn Gcei't veer •

dig en en met vreugde aangeüx^ken, en verheft zich in

zyn Vorllelyken Stoel , en xitigt en klinktzeer vriende-

iyke V700rden van Gods Heiligheid, en van de vrucht
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fn 't crewas des Eeuwigen levens, van de fierlykheideii

vtrwcd der eeuwige vreugde, en van 't lisftaali^e aan-
blikken Gods, des Vaders , des Zoons, en des Heiligen

Geelle*; : ook vp.n de loffelykeBroederlchapengemeen-
Ich :p d^r Engelen , van de eeuw igdunreiMJe vreugde, van
de Hciligneid Gods, van haar Vorfltiyk Iv.ginienr. In
Ir.rnrïia van alle krachten en uitallekracnten , dat ik van
onmacnt niyner verdorvenihe'd 'n 't Vlees niet Ichryven
kan, en was veel liever zelver daar by.

Het Paradys (taat in de Goddelyke kracht, en is niet

Lich:t;-)inelyks ofbegrypelyks, maar zyn l'chaamelykheid
i^ i;el>k de Engelen , daar een helder doorzichtig wezen
is,-Ke:yk als waarehet lioifelyks, en't isool: itoiTelyks,

maar biout uit de kracht gefiguresrt, dat ijiles door-
2!cnt'"g en ichynende is, daar het Centrum der geboorte
ook in alle dingen is, waar door de geboorte zonder
einde en getal is.

Ik geef u een gelykenis van des Pvlenfchen gemoed,
uit het v/c^lke ds gedachten gehooren worden, van wel-
ke Keen einde noch getal is. Want een ieder gedachte
höcfc weder het Centrum om andere gedjch'en te baaren»

Alzo is het Paradys van eeuwigheid in eeuwigheid : maar
dewyl het Licht G(5ds eeuwig is en zonder ophouden
of verhindernis fchynt, zo is 'er in de geboorte O'jk een
onveranderbaar wezen , daar alles in loutere volmaakt-
heid opgaat in groote liefde. Want dat reefc ócn Geeft

der kenniire ,dat in 't Paradys zo wel gewalfen zyn, als in

deeze Wereld, in zalk een form, maar niet in zulk een
kwaal en tjegrypelykheid,

Gelyk als \vy zien dat hieruit der Aarden waft allerlei

Kruid en Gras , het welke zyn kracht van de Zon en
't Geilernte ontt''angt: alzo is d^n Hemel of Hemelfe
Limbus in de plaats der Aarde, en het licht Gods inde
plaats der Zonnen, en den eeuwigen Vader in de plaats

van de kracht der Sterren, De diepte ofruimte deezes we-
zens is zonder begin eneinde, zyn wytteis niet te berei-

ken. M s Als
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Als gy deeïe wereld aanziet, zo hebt gy een voor*-

beeld des Hemels: de Sterren beduiden de Engelen

,

want Rclyk nis de Sterren onveranderd moeten blyven

tot aan \ einde deezer tyd , alzo moeten de Kngelen in de

eeuwjgeiyd des Hemels eeuwig onveranderd blyven.

De Elementen beduiden de wonderlyke proportie en

verandering van de gedalte des Hemels, want gel yk als

zich de ruimite tuiTen de Sterren en de Aarde, in hn^r

geftalte gednurig veranderd, haalh'g is h fchoon iicr.t,

haalt droevig , cl:in is 'er wind , dan regen , dan Ineenw
,

haart is de ruimte blaauw, dan groenachtig, dan wit,

dan donker.

Alzo is 0(A' de verandering des Hemels in menieerlei

verwen en gcllalten, maar niet op zulk een aart als in

deeze Werf ld, maar alles naar het opklimmen der Gee-
flen Gods , en hec licht van den Zoone Gods fchynt daar

€cu\vig in, maar daar is evenwel de eene tyd een r romer
opilygen in de geboorte, ais de andere, daarom is de

wonderlyke wisheid Gods onbegrypelvk.

De Aarde beduid de Hcmelfe natuur of de zevende
Natuur-gceit , waar in de beeldingen enformenen ver-

wen opi;aan : de Vogelen, ViiTen en dieren, beduiden

de menigerieigefialten der Figuuren in den Hemel.
Dan zuk gy vveeien , want den Geefl bctu'gt 'et fn den

blikfem, dit in den Hemel evenwel allerlei fi'.^uuren op-

gaan, geiyk de Dieren , Vogelen en Viiïèn deezer We-
rtld, maar op een Hemelfeform, klaarheid en aart,

20 wel allerlei l^oomen, Spruiten en Bloemen: maar
gelyk als het opgaat, alzo vergaat 'et ook weder: want
het word niet ie zaam.en gecorporeert als de Engelen,
maar het fi^uret-rt zich alzo in de geboorte der opilyr

gcnde wanrdigieden in de Natuu'-gced.
Als een figuur in een Geeft geheeld word , datzybe-

ftaat, en zo de andere Gec(l met deeze u'orlleld en over-

wind 5 zo v.orrfze weder gefchci^ren of veranderd, slles

ria den aard der waardigheid , en dat is in God als een Hei-

lig bevelen. Daar-
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Daarom xyn ook de Schepfelen , als Dieren ,Vogelen,

Villen en Wormen in dcezt- Wereld niet tot een eeuwig
"Wezen j^efchapen, maar tot een vcrgankclyk,gelykalsdp
figuüren des Hemels ook vergaan.

Niet moet gy denken dat in de Goddelyken Pomp
Dieren, Vv^ormen of Schepfelen in 't Vlees te voorfchyli
komen, gelvk in deeze wereld; neen, maar ik meen al-

Ucn lic wonderiyke proportie, kracht en gefchiktheid

in dezci vc.

Als ik nu fchryve van Boomen, Spruiten en Vruch-
ten, zo moet gv 't niet aards, gelyk als in deeze Wereld
veflhaii, want dar is m\n meening nier, dat in den Hemel
7;^>ude walleneen dooden,harden,h()üien Boon. of Steen,

die in aardfe w^aardi^heid bellend. Neen, maar my:i
meening is Hemels en Geeltelyk, en doch waarlyk en
eigentlyk alzo, ik meen geen ander ding, als ik hec

in den letter (lel.

De Hemelfe Salitter of krachten in malkander, baa»

ren Hemelfe verheugelyke vruchten en verwen, aller-

lei Booir.enen Spruiten , daarop walt defchoon^- en liefe-

lyke vrucht des Levens : ook zo gaan in deeze krachten
op allerlei Hloemen met fchoone l:iemelfe verwen en
reuk , haar fmaak is menigerlei, een ider nazyn waarde
en aart. zeer Heilig, Goddelyken verheugelyk, want ider

waardigheid draagt zyn vrucht, gelyk als in de verdor-
ven moordkuil en -t duiÜer dal der Aarde opgaan aller-

lei lioomcn, Spruiren , Bloemen en Vruchten, daar toe in

der Aarde fchoone Gelleente , Sil ver en Goud , dat is een
voorbeeld der Hemelfe baaring.

Doch gy zult dit weeien , dat zich aan de eene plaats

haaflig een Qualiteit machn'ger vertoont als aan een an-
der, dan zegen vierd de tweede, dsn de derde, dan de
vierde, dan de vyfde, dan de zesde, dan de 7evende,

En 't is alzo een eeuwig worrtelen , werken en vriendelyk

yerhetren der Liefde, daar zich dan in dit verheffen de
Godheid geduurig wonderlyker enonbegrypelyker, en

on?
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ondoorgrondelyker verroont, dat alzo de Heilige En-
gelen haar niet genoeg kunnen verheogen , en daar in \vm\.

genoeg kunnen gaan wandelen, en dat fchoone Te
JDeum Laudanus niet genoeg kunnen 7.in<:;en,

naarider waardi;^he!ddesgrooten Gods, nazyn wciider-

lyke openbaaring en nysheid ,enfchoonheid en verwen,
en vrucht, en gelialten. Want de waardigheden kl mmen
(eeuwig en aUyd 7.odaanig op, en by h^arisgccii begin,

noch n^iidden, noch einde.

Als nu ótw I3l!kfem des Levens, dat is,denZooneGods
in de middelde Cirke! fn de Welgeefit^n Gods opgaat,

en zich iriumphecrende vertoond, zo klimt den Heiligen

Geeft ook triurrpht?erende opwaarts. Jn ditopkiimmen
Hygt ook dt Heilige Drieeenheit in h Kene van de

Vorll op, en een ider triun^pheert ook na zyn aart en
.hoedanigheid.

In dit opklimmen word het gantfe Hemelfe Heir al-

le Engelen iriumpheerende en ryk van vreugde, en het

fchoone Te 1.) k u m Laudanus gaat op. I n d\i

opklimmen des Herten \Koxd het glans 'm 't Hertever-

wekt, zo wel in d^w gantfen Saliiter des Hemels,
daar gaat dan 'm de Godheid op, de wonder! yke en

Ichoone beehiing des Hemels 'm menigerlei verwen en

aart, en een ider Geelt vertoond zich bezondvf, in zyn
geltalte.

Ik kan 't by niets vergelykcn, nis bv de alIereedeUlc

Steenen,als C hen join, Smaragden, i3eliïn,'Oniv,Sifficr,

Diamaut , Jafpes , Hyacinth j^Ametheti'.ï ^ Berill , Sirdis,

Carbunkel en dicrgelyken.

In- zulke verwen en aart vertoond zich de Natuur he-

mel Gods i!5 't opllygen der Geeilen Gods : als dan het

Licht van den Zoone Gnds daar in fchynr , zo is 't ais cea

heldere Zee van de boven verhaalde Sicen ver ïA'en,

Ach 1 dat wy doch IMenfchen vederen hadden en kon-
den dit naonzekenniflein dQ.n Geelt uwer Zielen fchry-

yen ,hoe zoude doch menig om keeren uit Sodom en Gcj-

ïïiorr»,
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inorra , uit Babel , en hsf gierige hovaardige.jimmer-
dal, dat doch maar anglt en- kwaal is, voï vreeze,

pyn en verlchrikking.

Als wy met malkander over deeze fmalle weg der

Vleefelyke geboorte, op geene groene Becmde komen,
daar d^n toorn Gods niet heen reikt, dan zullen wy ons
over het t;eleeden leed , wel verheugen , ofwy nu rchoou
des werelds Dwaas moeten zyn, en haten d^n Duivel, en
dekracht van de toorn Gods, over ons heen ruifc^n: daar

leid nist aan gelegen , het zal ons in 't ander leven
fchoondei aanfiaan , als of wy in dit leven een Koning-
lyke Kroon gevoerd hadden, want het is hier maar een
zeer kort(.:ii tyd, en 't is niet v^'aardig dat het ec'ii tydge-
naami word. Amen,

TOEZANG.
\iet Broeders dat is 't Vaderland

Daar onze Ziele "oaaren.

Na d^opgelofte Levens hand ^

En o'üerzuchte Jaaren,

Wie zoirüj om zulk een Koningryk

De ivereld niet verIaaten ?

Is 't /lardfs 7Üet inaar drek enjï^k^

En 'j^aardjg om te haatsn ?

Dat is de fcboone Broederfchap

Die Cüy daar zullen vinden

Om eeuwi'y op den hoogften trap

De vriendfchüp aan te binden
,

En inrt haar in het Heilig Licht

yJis Kind'ren Gods te fpeelen^

Voor 't Vaderlyke /Jangezicht
,

Zi-
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Zo m'ild^ om mee te deelen^

Al ''J^at uit zyne diepte weid.

Tot vreugd der Hemelingen ^

In geen getal noch maat gejleld,

O groote en fchoone dingen l

Wie kan wüd Inf vnlzingen?

Maar Uève f^rienden die dit leeji

Zofchoon aan alle kanten ^

Ik ben maar Hovenier ge weeft

Gedienjiig in 't verpianten.

Het zyn geen Bloemen uit ffiyn grond

,

Ik hefze maar geleezen

Om dat ik die welruikend vond.

En aangenaam van wezen ,

£n he^zc bier by een gebragt
,

Gcüocglyk om faanjchoiiiveny

Op dat gy van haar fchoone kracht

Eenjlaaltje mogt behouwen.

Het was eens Anders Roozengaard

^

Daar ikze kivam te pluiken

En laat'ze u , na Broeder aardy

Beoogen en beruiken.

Vaart "wel^ in Gods geleiden hand^

Myn Broeders^ en viyn Vrinden

Tot dat wy in het Vaderland^

Malkander heuglyk vinden.

AMEN.

BLAIJ-
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